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Amikor választásokról beszélünk, 
sokszor hallani azt a már köz-
helynek számító félmondatot, 

hogy „kormányok jönnek, kormányok 
mennek”, és ez különösen igaz Olaszor-
szágra, ahol – csak az Olasz Köztársaság 
1946-os megalakulása óta – a jelen tanul-
mány írásakor a hatvannegyedik kormány 
van hatalmon, élén Paolo Gentilonival.2 
Fontos ugyanakkor elgondolkodni azon, 

hogy a kormányokkal minden bizony-
nyal pártok is jönnek és mennek. Kis 
túlzással – és némi elfogultsággal – azt 
mondhatnánk, hogy talán egyik európai 
ország jelenkori történelme sem bővel-
kedik olyan izgalmakban párttörténeti 
szempontból, mint Olaszországé. Ta-
nulmányomban az 1992 és 1994 között 
lezajlott úgynevezett „olasz rendszervál-
tástól”, vagy ha úgy tetszik, az „első” és 
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A jelen tanulmány azzal a kifejezett szándékkal készült, hogy a 2018-ban esedékes olasz tör-
vényhozási választások közeledtével segítséget nyújtson a jelenlegi olasz pártok és politikai 
szervezetek közötti eligazodásban, történetük, valamint potenciális szavazóik szociális és 
kulturális közegének megismerésében. A tanulmány egy kronológiai áttekintés keretein belül 
kívánja bemutatni azokat a folyamatokat, amelyek elvezettek a jelenlegi olasz pártstruktúra 
kialakulásához, az „első köztársaság” 1992 és 1994 között bekövetkezett összeomlásától nap-
jainkig. Az úgynevezett „második olasz köztársaság” pártfejlődését alakító tényezők között a 
vizsgálat tárgyát fogják képezni az egyes világpolitikai események olaszországi vetületei is. 
Fontos kiemelni, hogy a szerző a legjelentősebb támogatottsággal bíró mai olasz pártok kiala-
kulásának elemzését tűzte ki céljául, így a kisebb politikai formációknak kevesebb figyelmet 
szentel.

Approaching 2018’s legislative elections in Italy, the present study has been created with 
the specific purpose of providing a better understanding of the current political parties and 
organizations and their history. As well as, the circumstances of their potential voters within 
the aforementioned nation. Using a chronological overview, this article introduces the events 
which led to the formation of the present-day Italian party structure, since the collapse of 
the “First Republic” between 1992 and 1994. Among the investigated factors influencing the 
evolution of the so-called “Second Italian Republic” are the world political events and their 
impacts on the development of the country. It is important to note that the research focuses 
on the progression of the most supported political parties devoting less attention to smaller 
political organizations.

* * *
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a „második” köztársaság közötti átme-
nettől vizsgálom a legfontosabb politikai 
pártok evolúcióját, elkalauzolva végül az 
Olvasót ahhoz a pártstruktúrához, amely 
jelen pillanatban jellemzi az országot.

A továbbiakban egy viszonylag rész-
letes strukturális áttekintést fogok adni 
a címben megjelölt periódus pártfej-
lődésének a dinamikáiról, illetve az 
azokat kiváltó kül- és belpolitikai ese-
ményekről. Elöljáróban azonban fon-
tos kiemelni egy számottevő technikai 
okot is. A górcső alá veendő dinamiká-
kat ugyanis nagyban befolyásolta az az 
Európában szinte egyedülálló jelenség, 
hogy a parlamentbe jutott egyes pártok 
több frakciót is alkottak, amivel végső-
kig erodálták a pártfegyelmet és a tör-
vényhozás fragmentálásával lehetetlenné 
tették egy stabil kormánytöbbség kiala-
kítását. A második köztársaság idején a 
parlamentbe jutott pártok – a véletlen-
szerűen kiragadott három képviselőházi 
példa esetén minden alkalommal nyolc – 
a XI. törvényhozási periódusban (1992. 
április 23.–1994. április 14.) tizennégy, 
a XIII.-ban (1996. május 9.–2001. má-
jus 29.) kilenc, a XV.-ben pedig (2006. 
április 28.–2008. április 28.) ismét csak 
tizennégy frakciót alkottak. Ahogyan 
látni fogjuk, a párt- és frakciófegyelem 
hiánya, illetőleg a megteremtésükre való 
igény jelentős szerepet játszott/játszik a 
folyamatos egyesülési és beolvadási kí-
sérletek tekintetében.

Előzetesen azt is meg kell említeni, 
hogy Olaszországban 1992 és 1994 kö-
zött a szó közjogi értelmében semmiféle 
rendszerváltás nem következett be, így 

nem is jött létre egy „második köztár-
saság”, ugyanakkor kétségtelen, hogy 
akkoriban omlottak össze az 1946 óta 
létező és a politikai életet kizárólagosan 
domináló – még az antifasiszta felsza-
badítási frontból kialakult – történelmi 
pártok, hogy a romjaikon újak keletkez-
zenek.

A jelen tanulmány egy kronológiai 
rendszer mentén haladva, kifejezetten 
strukturális jellegű áttekintést kíván 
nyújtani az említett időszakról és az 
adott kérdéskörről. Ebből adódóan csak a 
megértéshez szükséges mértékig taglalja 
az egyéb belpolitikai eseményeket. Szin-
tén fontos kiemelni, hogy tanulmányom 
írásakor a legjelentősebb támogatott-
sággal bíró mai olasz pártok és politikai 
blokkok kialakulását tűztem ki célul, így 
a kisebb politikai formációk ezúttal csak 
mérsékeltebb figyelmet kapnak.

Az Olasz Kommunista Párt
feloszlása és a Baloldal Demok-
ratikus Pártjának létrejötte

Paul Ginsborg történész álláspontja sze-
rint az Olasz Kommunista Párt (Partito 
Comunista Italiano, PCI) volt az első 
azon jelentős szervezetek sorában, ame-
lyeket elsodortak a 20. század alkonyán 
bekövetkezett világpolitikai események.3

A jelenlegi olasz politikai balközép ki-
alakulásának kezdete 1989 és 1991 közé 
tehető. 1988-ban Alessandro Natta, az 
Olasz Kommunista Párt akkori főtitkára 
súlyos betegsége miatt lemondani kénysze-
rült a pártvezetésről, majd a kongresszus 
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a párt reformer szárnyához tartozó és a 
fiatalabb generációt képviselő Achille 
Occhettót választotta a helyére.

Occhetto politikai jelentősége talán 
legfőbbképpen abban rejlik, hogy meg-
értette: a berlini fal leomlásával az úgy-
nevezett kommunista világrend és vele 
együtt – úgy Kelet-, mint Nyugat-Euró-
pában – az annak ideológiáját maguké-
nak valló pártok kora is lejárt. Bizonyos 
tekintetben szükségszerű volt, hogy a 
szovjet blokk látványos összeomlása ab-
ban az országban is következményeket 
vonjon maga után, amelyben a nyuga-
ti világ akkori legerősebb kommunista 
pártja működött. Occhetto alig három 
nappal a történelmi eseményt követően, 
1989. november 12-én, a régi partizánok 
számára szervezett bolognai pártrendez-
vényen hozta szóba először annak a belső 
átalakulásnak a szükségességét, amely-
nek célja egy modern szociáldemokrata 
ideológiával bíró párt létrehozása volt.4

A PCI 1990. március 8-án megrende-
zett kongresszusán, az élénk és gyak-
ran indulatos viták ellenére Occhetto 
irányvonala – az olyan, hagyományosan 
progresszív tartományok küldöttjeinek 
köszönhetően, mint például Emilia-
Romagna – végül többséget kapott.

A változástól való ódzkodás, illetve az 
azt követő bizonytalanság következtében 
a tagság létszáma – a párt által publikált 
adatok szerint – 11 százalékkal csökkent.5 
1990. január 31-én nyílt meg Riminiben 
a PCI XX., egyben utolsó kongresszusa, 
amely kimondta a párt feloszlását, egy-
úttal áldását adta a Baloldal Demokra-
tikus Pártja (Partito Democratico della 

Sinistra, PDS) megalakulására. Az új 
párt hivatalosan 1990. február 3-án jött 
létre. Occhetto javaslatát a kongresszusi 
küldöttek 68 százaléka támogatta, míg a 
szovjet típusú kommunista ideológia foly-
tatását hirdető Armando Cossutta vezette 
balszárny ellene szavazott. Az utóbbihoz 
tartozó küldöttek, akik a kongresszusi 
képviselők mintegy 27 százalékát tették 
ki, nem sokkal később megalapították a 
Kommunista Újjáalapítás Pártját (Partito 
della Rifondazione Comunista, PRC).6

Működése során a PDS – ahogyan ez 
lenni szokott a jelentősebb tömegpártok 
esetében – sikereket és kudarcokat egy-
aránt elkönyvelhetett. Kezdeti évei során 
vajmi kevés olyan választási eredménye 
volt, amely büszkeséggel tölthette el a 
pártot. Már 1992-ben jelentős veresé-
get volt kénytelen elszenvedni a legfőbb 
centrista-jobbközép riválisától, a Ke-
resztény Demokráciától (Democrazia 
Cristiana, DC).

Általánosságban elmondható, hogy 
az 1992-es választásokon szinte tapint-
ható volt a polgárok bizonytalansága a 
pártokat illetően. Az olaszországi sza-
vazások során még soha nem volt any-
nyira magas az urnáktól távol maradók 
aránya (17,4%), mint abban az évben, és 
az egyes exit pollok során készített inter-
júk alkalmával még soha annyi szavazó-
polgár nem állította azt, hogy másképp 
szavazott, mint az előző választáson 
(a válaszadók több mint 30 százaléka). 
A milánói Corriere della Sera napilap 
„földrengéssel felérő választásról” írt, 
megjegyezve, hogy az Olasz Köztársa-
ság történelme során egyszer sem alakult 
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még olyan sok frakcióból álló törvényho-
zás, mint akkor, s e tény igen nehézkessé 
tette bármiféle stabil kormánytöbbség ki-
alakítását.7 Végül a régi politikai beren-
dezkedés még egyszer, utoljára képesnek 
bizonyult egy nagyon törékeny többség 
kialakítására. A DC és az Olasz Szoci-
alista Párt (Partito Socialista Italiano, 
PSI) megállapodása értelmében az előbbi 
jelölhette az államfőt, az utóbbi pedig a 
kormányfőt.8 Így – minden nehézség el-
lenére – az ország frissen megválasztott 
elnöke, a kereszténydemokrata Oscar 
Luigi Scalfaro kormányalakítással bízta 
meg előbb a szocialista Giuliano Amatót, 
majd annak távozását követően, 1993-
ban, az Olasz Nemzeti Bank hetvenkét 
éves független elnökét, a későbbi állam-
főt, Carlo Azeglio Ciampit.

A DC 1992-ben a szavazatok 29,65 
százalékát szerezte meg a képviselőházi, 
míg 27,27 százalékát a szenátusi válasz-
tások során. A PDS viszont kénytelen 
volt beérni 16,54, illetve 17,05 százalék-
kal. A törvényhozás harmadik ereje a 

PSI lett, a szavazatok 13,65, illetve 13,57 
százalékával. Ahogy az az alábbi táblá-
zatból is kitűnik, a PDS-re és a PRC-re 
1992-ben leadott szavazatok száma még 
együttesen is elmaradt a PCI által 1987-
ben megszerzettektől.

Bár az 1992-es választások során a 
történelmi pártok szavazatvesztése ál-
talános tendenciaként jelent meg (egye-
düli kivételt a szocialisták minimális 
szenátusi növekedése jelentett), vala-
mennyi veszteség közül kiemelkedett a 
PDS negatív eredménye. A pártnak Kö-
zép-Olaszországban – amely mindig is a 
baloldal tradicionális fellegvárának szá-
mított, és számít ma is – sikerült ugyan 
megőriznie a szavazói jelentős hányadát, 
azonban a többi tartományban jelentős 
támogatáscsökkenést szenvedett. Ennek 
okai között egyfelől mindenképp szüksé-
ges megemlíteni az egykori PCI válasz-
tóinak a szavazási hajlandóságát negatí-
van befolyásoló pszichológiai tényezőt. 
Másfelől pedig azt, hogy – az inkább 
szürke eminenciás, mintsem pártvezér – 

1. táblázat9

A jelentősebb pártok eredménye az 1987-es és az 1992-es választások során

Év Pártok
neve

Képviselőház
(%)

Szenátus
(%)

Eltérés
Képviselőház

(%)
Szenátus

(%)

1987
DC 34,31 33,62
PCI 26,54 28,33
PSI 14,26 10,91

1992

DC 29,65 27,27   -4,66   -6,35
PDS 16,10 17,05 -10,44 -11,28
PSI 13,62 13,57   -0,64   +2,66
PRC   5,62   6,52   +5,62   +6,52
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Occhetto számára egy év kevésnek bizo-
nyult ahhoz, hogy meggyőzze a hajdani 
szavazókat, hogy az új emblémát ikszel-
jék be a szavazófülkében.

Az okokat természetesen nem csak a 
PDS-en belül és Occhetto személyiségé-
ben kell keresni. Nem szabad elfeledni, 
hogy a Kommunista Újjáalapítás Pártja 
is jócskán halászott ki szavazókat – fő-
ként az idősebbeket – a PDS hálójából. 
A Luigi Curini – Paolo Martelli szerző-
páros arra is felhívta a figyelmet, hogy 
az újonnan született PDS nehezen volt 
értelmezhető egyes választók számá-
ra. A kommunista ideológiától ódzkodó 
szavazók jelentős része nem találta kel-
lően markánsnak az egykori PCI és az új 
szervezet, a PDS közötti választóvonalat, 
míg a PCI egykori szavazói közül sokan 
éppen azért nem adták a szavazatukat a 
jogutód PDS-re, mert abban az általuk 
vallott eszmék elárulását látták – ezért 
inkább a PRC-re voksoltak.10 Ezt a hely-
zetet tovább árnyalta a szárnyait ekkor 
még csak bontogató Északi Liga (Lega 
Nord, LN) térnyerése is.

Carmine Pinto elemzése szerint ér-
demes némi kritikával szemlélni azt is, 
hogy a PSI meg tudta őrizni a szavazó-
it. A pártnak ugyanis a választási céljai 
közül semmit sem sikerült megvalósíta-
nia: sem a PDS lekörözését, sem a kor-
mánykoalíció – amelynek maga is a tag-
ja volt – támogatottságának a növelését. 
Továbbá csak Dél-Itáliában tudta némi-
képp növelni a támogatói a számát, míg 
a fejlettebb régiókban jóformán teljesen 
összeomlott a szavazóbázisa. Milánóban, 
ahol korábban a szocialista párt jelentős 

népszerűségnek örvendett, a választási 
megmérettetésből az Északi Liga került 
ki a legtámogatottabb pártként.11

A Tangentopoli-botrány,
valamint a jobbközép
és szövetségesei válsága

Az 1946-os Olasz Köztársaság politi-
kai tömegpártjaira mai olvasatban úgy 
is tekinthetünk, mint „protestpártokra”. 
Működésükben ugyanis a céljaikon kívül 
rendkívül erős szerepet kapott a tagadás. 
A DC és a PCI egyaránt létrehozott egy, a 
választók felé viszonylag sikeresen tálal-
ható narratívát, amely aztán fokozatosan 
vált az egyes pártok raison d’être-évé. 
A Keresztény Demokrácia alapvetően 
azt hangsúlyozta, hogy ők képviselik az 
egyetlen hatékony védőbástyát, amely 
gátat szabhat a Szovjetunió által pénz-
ügyileg is támogatott kommunista párt 
hatalomra kerülésének és azzal egy szov-
jet típusú államberendezkedés létrejötté-
nek. Az Olasz Kommunista Párt pedig a 
Keresztény Demokrácia által képviselt 
állítólagos demokráciadeficitet igyeke-
zett aláhúzni, amely – a PCI értelmezése 
szerint – például a Gladio elnevezésű ka-
tonai védelmi hadműveletben öltött tes-
tet.12 Az Olasz Kommunista Párt össze-
omlása és az általa jelentett ellenségkép 
szertefoszlása azonban jelentősen csor-
bította a DC azon lehetőségeit, hogy ön-
magát egyfajta védőbástyaként határoz-
hassa meg. Ez utóbbinál azonban sokkal 
veszélyesebbnek bizonyult az 1992-ben 
kirobbant pártfinanszírozási skandalum, 
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az úgynevezett Tangentopoli-botrány,13 
amelynek megismerése nélkül nem le-
hetséges megérteni mindazt a választói 
dühöt, amely elsodorta a korábbi politi-
kai rendszert.

Megállapítható, hogy az ország a 
második világháború végét követően, 
egészen 1992-ig, politikai szempontból 
egy alapvetően belátható időszakot élt 
át. Az egymást követő – többnyire elő-
rehozott – választások alkalmával évti-
zedeken keresztül semmi meglepő nem 
történt. Mindenki biztosan tudta, hogy a 
Keresztény Demokrácia és a vele szövet-
séges kisebb pártok, a szocialisták, a szo-
ciáldemokraták, a republikánusok, illetve 
a liberálisok fognak győzedelmeskedni – 
legfeljebb a százalékarányok eltolódása 
jelenthetett olykor némi minimális meg-
lepetést. Ez a bizonyosság foszlott szerte 
a kilencvenes évek elején.

Az olasz sajtó Tangentopoli néven 
kezdte el emlegetni a Milánói Nyomo-
zóügyészség által indított eljárást, amely 
végül fényt derített a korabeli pártok 
kasszájába befolyt, illegális párt- és 
kampányfinanszírozásokból származó 
pénzösszegekre. A botrány kirobbanása 
1992 áprilisa és májusa között kezdődött, 
egy milánói önkormányzati tulajdonú 
vállalat, a több idősgondozási és árvael-
látási intézményt fenntartó Pio Albergo 
Trivulzio (egy több mint kétszáz éves 
idősotthon) szocialista igazgatója, Ma-
rio Chiesa elleni, hűtlen kezelés gyanúja 
miatt indított nyomozással. A vád sze-
rint az igazgató a vállalat ingatlanjainak 
karbantartására kiírt pályázatok során 
aszerint döntötte el, hogy melyik induló 

vállalkozó nyeri meg azokat, hogy me-
lyikük volt hajlandó több pénzt vissza-
folyósítani Chiesán keresztül az Olasz 
Szocialista Párt feketekasszájába. Nem 
sokkal később a lombárd tartományi 
székhely két volt szocialista polgármes-
tere, a pártfőtitkár-miniszterelnökhöz, 
Benedetto „Bettino” Craxihoz igen közel 
álló Carlo Tognoli és Paolo Pillitteri ellen 
is lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el 
az illetékes hatóságok.

Ez volt a kiindulópontja annak a folya-
matnak, amely a korrupcióellenes „Tiszta 
kezek” (Mani Pulite) nyomozásként vo-
nult be Olaszország és a kriminalisztika 
történetébe. A nyomozóhatóság egyre 
több tanút hallgatott meg, és egyre több 
vallomást csikart ki a vádlottaktól, míg 
végül az egyes önkormányzati tulajdonú 
cégek igazgatói és a legkülönfélébb vál-
lalkozók terhelő nyilatkozatai alapján az 
olasz politika legfelsőbb szintjéig is elért.14 
Bár a nyomozás később kiterjedt Olasz-
ország több városára is, az kezdetben a 
Milánói Nyomozóügyészségen folyt, 
Francesco Saverio Borrelli főügyész és 
helyettese, Gerardo D’Ambrosio vezetése 
mellett. A hatóság meglehetősen gyorsan 
megszerezte a közvélemény támogatá-
sát.15 A nyomozás során kiderült, hogy 
bizonyos illegálisan befolyó összegeknek 
köszönhetően elsősorban az ötpárti koa-
líció pártjai – a Keresztény Demokrácia, 
az Olasz Szocialista Párt, a szociálde-
mokraták, a republikánusok, valamint a 
liberálisok – feketekasszái gyarapodtak, 
ám e pénzek nem csupán pártok kasz-
száiba, hanem egyes politikusok és ma-
gas rangú állami tisztviselők zsebeibe is 
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áramoltak, akik között megtalálható volt 
Arnaldo Forlani kereszténydemokrata, 
valamint Bettino Craxi szocialista mi-
niszterelnök is.

A Tiszta kezek nyomozásnak szinte 
valamennyi parlamenti pártban lett bi-
zonyos mértékű belső következménye. 
A Keresztény Demokrácia a botrányban 
való érintettsége okán egyre több válasz-
tási kudarcot volt kénytelen elszenvedni, 
míg végül Arnaldo Forlani pártfőtitkár 
benyújtotta a lemondását. A szocialista 
pártban Bettino Craxi 1993 februárjá-
ban lemondott a pártfőtitkári funkcióról, 
azonban ez már nem segített a szocia-
listákon, akik a június 6-i helyhatósági 
választások során a korábbi fellegváruk-
ban, Milánóban, teljesen kiszorultak a 

városvezetésből. A politikai elit kisebb 
pártjai sem maradtak ki a nyomozásból. 
Korrupció gyanúja miatt eljárás indult 
Giorgio La Malfa republikánus és Renato 
Altissimo liberális pártfőtitkár, továbbá a 
szociáldemokrata pártvezetés egyes tag-
jai ellen is.16

Az ellenzéki pártok a fenti statisztika 
szerint kevésbé voltak érintettek a ki-
robbant pártfinanszírozási botrányban, 
azonban már a puszta érintettségük 
nagyban hozzájárult a teljes politikai elit 
hiteltelenné válásához.

2. táblázat17

Az egyes pártok érintettsége a Tangentopoli-botrányban

Jelölő szervezet
Képviselőházi 
mandátumok 

száma

Érintettek 
száma

Érintettek 
aránya

(%)
Democrazia Cristiana 210 84 40,0
Partito Democratico della Sinistra 108 17 15,7
Partito Socialista Italiano   93   55 59,1
Lega Nord   55     7 12,7
Rifondazione Comunista   35     3   8,5
Movimento Sociale Italiano   34   19 56,0
Partito Repubblicano Italiano   27   11 40,7
Partito Liberale Italiano   17     9 53,0
Partito Socialista Democratico 
Italiano   16   10 62,5

Verdi   16     3 18,7
La Rete   12     3 25,0
Partito Radicale     7     1 14,2
Összesen 630 222 35,2
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Az Olasz Szocialista Párt válsága 
és az Olasz Néppárt létrejötte

A Tangentopoli-botrány jelentős hullám-
verést okozott az olasz belpolitika évtize-
dek óta szinte mozdulatlan állóvízében, 
jelentősen megingatva a DC és a PSI ve-
zette ötös koalíció korábban szilárdnak 
hitt pozícióit. Évekkel korábban, az 1983-
as választások során a kereszténydemok-
raták népszerűsége mintegy 6 százalék-
kal esett vissza az előző eredményükhöz 
képest, és a koalíciós tárgyalások ered-
ményeként az a döntés született, hogy 
nem a legnagyobb kormánypárt, hanem 
a szocialisták adják a miniszterelnököt, 
a már többször említett Benedetto Craxi 
személyében, akit úgy az olasz zsurna-
lisztika, mint a közbeszéd többnyire csak 
becézve, Bettino Craxi néven említett.

A második világégést követő olasz po-
litikai élet egyik különlegessége az Olasz 
Szocialista Párt és a keresztény-konzer-
vatív eszmerendszerhez tartozó pártok 
együttműködése. Természetesen a PSI az 
1892-es genovai alapításakor nem merő 
véletlenségből hirdette nevében a szoci-
alista eszmerendszert: baloldali pártként 
jött létre, és egészen 1956-ig alapvetően 
kiegyensúlyozott partneri viszonyt ápolt 
a soraiból 1921-ben kivált kommunisták-
kal. 1956 azonban fordulópontot jelentett 
a két szervezet viszonyában.18 A PCI-
nek az 1956-os budapesti eseményekkel 
kapcsolatos olvasata és intervenciópárti 
álláspontja lehetetlenné tette a további 
baloldali együttműködést, s arra kény-
szerítette a PSI-t, hogy új szövetségek 
után nézzen – más lehetőség nem lévén, 

elsősorban a politikai centrum és a jobb-
közép pártok között.

Az évek múlásával és a polgári pártok 
sorába történt betagozódásával az Olasz 
Szocialista Párt szavazóbázisa is jelen-
tősen átalakult. Giuseppe Tamburro tör-
ténész kétségkívül elfogult, ám mégsem 
elhanyagolható véleménye szerint a PSI 
vajmi keveset őrzött meg mindabból, 
amit egy klasszikus munkáspárttól vár-
hatna a választópolgár. A történész úgy 
írja le a hetvenes-nyolcvanas évek Olasz 
Szocialista Pártját, mint felkapaszkodott 
„yuppie-k” tömegét, akik a pártban ta-
lálták meg annak az eszközét, hogy po-
litikai hatalomra váltsák a már meglévő 
gazdasági hatalmukat.19

Összegezve tehát, a hetvenes évekre 
már vajmi kevés kötelék fűzte össze a két 
baloldali pártot: sem a céljaik, sem a poli-
tikai elhelyezkedésük, sem pedig az a vá-
lasztói kör, amelyhez szólni igyekeztek. 
Mindössze néhány olyan konkrét ügy 
melletti kiállást említhetünk csak, amely-
ben a két párt, azok parlamenti frakciója, 
illetve a választóik közösen léptek fel. Ez 
utóbbiak közül érdemes felidézni például 
az azt benyújtó szocialista Loris Fortuna 
és liberális Antonio Baslini nevével fém-
jelzett, a házasság felbontását lehetővé 
tevő Fortuna–Baslini-törvény védelme 
melletti közös fellépést, úgy az 1970-es 
parlamenti végszavazáson, mint az 1974-
es népszavazáson.

A nagyon kevés közös ügytől elte-
kintve azonban – a fentebb részletezett 
okok miatt – az Olasz Kommunista Párt 
eltökélt ellenzéke volt a szocialista ve-
zetésű Craxi-kormányoknak is, amelyek 
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minden várakozás ellenére – legalábbis 
az olasz belpolitika sztenderdjeihez ké-
pest – igen hosszú életűnek bizonyultak. 
Craxi két egymást követő kormányának 
a mandátuma egészen 1987 áprilisáig ki-
tartott.20 Ám pontosan e viszonylag hosz-
szú ideig tartó kormányzás következté-
ben „sikerült” a kormányfőnek a szüksé-
gesnél jobb viszonyt kialakítania azzal a 
vállalkozói réteggel – köztük Silvio Ber-
lusconival –, ami nem sokkal később, a 
Tangentopoli-per során a bukását okozta. 
Az olasz képviselőházi archívum szerint 
1992. július 3-án hangzott el ott Craxi 
híres-hírhedt beszéde, amelyben kijelen-
tette, hogy az illegális pártfinanszírozás a 
teljes olasz politikai felépítmény szerves 
részévé vált.

Mindezek ellenére, a botrány nem 
okozta azonnal a PSI bukását. Az 1992-
es választások során a korábbi szavazói-
nak alig több mint 1 százalékát veszítette 
csak el, ugyanakkor Bettino Craxi poli-
tikai játéktere a saját pártján belül jelen-
tősen beszűkült. Végül 1994-ben a párt 
az addigi különféle platformjaira hullott 
szét, melyek közül egyesek a jobbközép, 
míg mások a balközép politikai téren lel-
ték meg új otthonukat. Olyan is előfor-
dult, hogy a PSI egyes politikusai léptek 
be már létező pártokba – például a PDS-
be vagy az 1994-ben megszületett Forza 
Italiába.

Ami Bettino Craxi további sorsát il-
leti, 1992. december 15-ét követően a 
Milánói Nyomozóügyészség lakhely-
elhagyási tilalmat rendelt el ellene, és 
korrupció, zsarolás, valamint a pártfi-
nanszírozási törvény megsértése vádjával 

megkezdte ellene a nyomozást. 1994 má-
jusában Craxi titokban elhagyta az orszá-
got, és a tunéziai Hammametben található 
villájába menekült, ahol 2000-ben infark-
tusban hunyt el.21

Az említett időszakban a keresztény-
demokraták a történelmük legsúlyosabb 
népszerűségvesztését voltak kénytelenek 
elszenvedni – északon éppen az akkor 
még Lombárd Liga (a később Északi Liga) 
javára. A közvélemény kezdetben úgy te-
kintett az Északi Ligára (Lega Nord, LN), 
mint az olasz politikai élet egyik legújabb 
„viccére”, azonban néhány éven belül en-
nek az ellenkezője igazolódott be.

Ha a párt alapító-főtitkárának, Umberto 
Bossinak a személyiségét tesszük vizs-
gálódásunk tárgyává, egy kevéssé kifi-
nomult modorú, még az ülésteremben is 
szándékosan lombárd dialektusban meg-
szólaló politikus képe vetül elénk. Bossi 
akkoriban úgy tűnt fel az olasz politikai 
porondon, mint a közélet egy új átme-
neti aberrációja, aki csak a Cicciolina 
művésznéven tevékenykedő pornográf 
filmszínésznőhöz, Staller Ilonához volt 
hasonlítható, akit a Radikális Pártnak 
(Partito Radicale, PR) sikerült az 1983-
as választások során a képviselőházba 
juttatnia.22 Umberto Bossi 1987-től fo-
lyamatosan növelte a szavazóbázisát: 
egyetlen ernyőszervezet alá igyekezett 
gyűjteni Észak-Itália kisebb regionális 
és autonomista pártjait. Így az új párt, 
amelynek teljes neve Lega Nord per 
l’Indipendenza della Padania [Északi 
Liga Padánia Függetlenségéért] lett, hiva-
talosan 1989. december 4-én, hat észak-
olaszországi mozgalom (Lega Lombarda, 
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Liga Veneta, Piemont Autonomista, Uni-
on Ligure, Lega Emiliano-Romagnola 
és Alleanza Toscana) egyesülésének az 
eredményeképpen jött létre.

A párt elsősorban Észak-Olaszország-
ban aktív, azonban helyi szervezetei 
Közép-Itália egyes tartományaiban és 
Szardínia szigetén is fellelhetőek. Az 
Északi Liga önmagát regionalista és 
„etnonacionalista” pártként határozza 
meg, amely – az LN által a Pó-síkság 
olasz neve után Padániának nevezett – 
Észak-Olaszország gazdasági és kultu-
rális érdekeit és értékeit kívánja védeni, 
illetve előmozdítani. A párt e törekvései 
vezettek el az úgynevezett „északi kér-
dés” kialakulásához, amely az évtizedek 
során más és más aspektust öltött: a fis-
kális autonómiatörekvésektől a tényleges 
politikai elszakadás követeléséig, kétség-
be vonva ezáltal a 19. század vége óta 
sérthetetlennek tartott „egyesült Olaszor-
szág” eszméjét. Erre példaként említhető 
1996. szeptember 15. Bossi pártfőtitkár-
ként aznap kiáltotta ki az úgynevezett 
„Padániai Szövetségi Köztársaságot” az 
Északi Liga statútumának – napjainkban 
is hatályban lévő – 1. cikkelye értelmé-
ben, amely deklarálja, hogy az „Északi 
Liga célja Padánia függetlenségének el-
érése demokratikus eszközökkel, illetve 
az új politikai entitás szuverén szövetségi 
államként történő elismertetése a nem-
zetközi közösség által”.23

A politikai ideológia szempontjából a 
sajtó az Északi Ligát hajlamos inkább a 
jobboldali pártok sorában szerepeltetni, 
azonban a politikatudomány eklektiku-
sabb képet vázol a szervezetről. Vezető 

politikusai között ugyanis három jelen-
tősebb ideológiai áramlat – a balközép, 
a politikai centrum és a jobbközép-jobb-
oldali irányzat – képviselői különböztet-
hetők meg. Ennek bizonyítékaként fontos 
kiemelni, hogy az LN-t a baloldali poli-
tikusok is gyakorta partnerüknek tekin-
tették. Miként azt Massimo D’Alema 
egykori baloldali kormányfő 1995-ben 
kijelentette:

Az Északi Ligának nagyon is sok 
köze van a baloldalhoz, és ezt nem 
istenkáromlás kijelenteni. … Akár 
tetszik, akár nem, Észak-Olaszország 
legjelentősebb munkáspártja ma az 
Északi Liga. A párt egy bordája a bal-
oldal testének, létrejötte pedig a leg-
nyilvánvalóbb tünete a politikai be-
rendezkedésünk válságának, amely 
egy demokratikus és antifasiszta ka-
rakterrel bíró antietatizmusban nyil-
vánul meg.24

Bár D’Alema e mondatai csak jelen-
tős finomításokkal állják meg a helyü-
ket – ezt igazolja, hogy az idő múlásával 
azokat ő maga is több ízben és számos 
fórumon revideálta –, már önmagában az 
is elgondolkodtató, hogy abban az idő-
ben és politikai kontextusban ez a gon-
dolat megfogalmazódhatott. Napjainkra 
az Északi Liga kétségtelenül inkább az 
európai politikai paletta jobboldalán he-
lyezhető el, illetve maga is büszkén vál-
lalja a francia Front National, a német 
Alternative für Deutschland, valamint a 
brit United Kingdom Independence Party 
iránti szimpátiáját. Természetesen az em-
lített pártokban – a Front Nationale-ban 
némiképp erőteljesebben – szintén jelen 
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van egy baloldali – D’Alema előbbi sza-
vaival élve: „munkás” – komponens.

Az olasz és a nemzetközi sajtó gya-
korta vádolja a pártot rasszizmussal, 
xenofóbiával és homofóbiával, olykor 
egyenesen fasisztoidnak nevezve azt. Bár 
az LN egyes képviselői valóban tettek 
már ilyen jellegű megnyilvánulásokat, 
a fasisztoid jelző – a politikatudomány 
által felállított normarendszer figyelem-
bevételével – egy bizonyos szempontból 
mindenképpen túlzónak mutatkozik: a 
Benito Mussolini vezette egykori Nemzeti 
Fasiszta Párt alapvető ideológiája a cent-
ralizáció volt, míg – vele ellentétben – az 
Északi Liga az 1989-es létrejöttekor a 
legfontosabb céljaként éppen a decentra-
lizációt tűzte ki.

Hogy miként sikerült egy megválaszt-
hatatlannak tűnő párt számára több száz-
ezer szavazó szimpátiájának az elnyeré-
se, kiderül egy 1990-es cikk alábbi rövid 
részletéből, amelynek írója az észak-
olaszországi utca emberét faggatta:

Ez hasonló ahhoz, mint amikor a há-
ború után a Keresztény Demokrácia 
épphogy csak megalakult. Senki sem 
merte bevallani az iránta érzett szim-
pátiáját… Most már mindenkinek 
van otthon televíziója. Ne higgye, 
hogy ennek a sok gazemberségnek 
és pazarlásnak a híre nem jut el hoz-
zánk.25

Az Északi Liga szavazatnövekedését 
vizsgálva érdemes szem előtt tartani, hogy 
a párt először 1983-ban tűnt fel, Veneto 
tartományban, ahol mérhető eredményt 
ért el, főként a DC kárára. 1987-ben már 
sikerült is a törvényhozásba juttatnia egy 

képviselőt, Giuseppe Leoni, illetve egy 
szenátort, Umberto Bossi személyében. 
Az 1989-es európai parlamenti, illetve az 
1990-es lombárdiai helyhatósági válasz-
tások során szintén bíztató eredményeket 
tudott felmutatni. Az új évtized bekö-
szöntével a közvélemény-kutatási adatok 
a párt folyamatos növekedését mérték, s 
az 1992-es választásokon 55 képviselőt 
juttatott a képviselőházba, ami országos 
szinten 8,7, míg az északi tartományok 
tekintetében közel 20 százalékos támoga-
tottságnak felelt meg.

Érdekes adat, hogy az LN Toszkána 
tartománynak valamennyi, Marchénak 
pedig több északi megyéjében is megha-
ladta a 2 százalékos eredményt. Ha kizá-
rólag a legfejlettebb északi tartományt, 
Lombardiát vizsgáljuk, láthatjuk, hogy 
a DC tradicionális fehér színe miatt ak-
kor már évtizedek óta úgynevezett „fehér 
tartománynak” számított, ahol az 1985. 
május 12-én megrendezett tartományi 
választásokon a kereszténydemokraták a 
szavazatok 36,03 százalékát kapták. Alig 
öt évvel később, a tartományi választá-
sok során a frissen megalapított Északi 
Liga a voksok 18,94 százalékát szerezte 
meg, s ezzel a DC százalékarányát 28,56 
százalékra erodálta.26

A „nagy fehér bálna” – ahogyan a DC-t 
gyakorta humorosan aposztrofálták – a 
Tangentopoli-botrányba belekeveredett 
Arnaldo Forlani lemondását követően, 
a válságból történő sikeres kilábalás 
érdekében, 1992. október 12-én Mino 
Martinazzolit választotta a párt főtitká-
rává. A lépéstől a DC azt remélte, hogy 
Martinazzoli – helyi politikus lévén – 
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képes lesz visszaszerezni Észak-Olaszor-
szágban a párt megtépázott népszerűsé-
gét, így szabva gátat az Északi Liga elő-
retörésének. Bár Martinazzoli több szim-
bolikus intézkedést is tett (mint például a 
párt elnökségének a megfelezése, illetve 
a DC történelmében először egy női po-
litikus, a nápolyi Rosa Russo Jervolino 
jelölése a jobbára szimbolikus pártelnöki 
székbe), mégsem voltak kételyei saját és 
pártja jövőjét illetően. Ezt jelzi a követke-
ző, általa adott nyilatkozat is: „Egy végső 
elkeseredésből megválasztott pártfőtit-
kár vagyok, a párt pedig már csak egy 
temető.”27 Végül Martinazzoli – a várt 
eredmények elmaradása következté-
ben – nem látott más kiutat a súlyos nép-
szerűség-csökkenés okozta válságból, 
mint a DC romjain egy új formáció, az 
Olasz Néppárt (Partito Popolare Italiano, 
PPI) létrehozását. A la Repubblica nevű 
országos napilap egy korabeli cikkében a 
következőképpen tudósított az új párt 1993. 
január 18-ai, velencei alakuló üléséről:

Egy napsütötte, fagyos reggelen a ve-
lencei vásárváros egyik pavilonjában 
végleg eltávozott közülünk a DC. 
A Bisagliák, Rumorok és Berninik 
DC-je. Az a DC, amely negyven éven 
át az olaszországi szavazatok legha-
talmasabb gyűjtőtégelye volt. Az ál-
tala hagyott űrt most betölti az Olasz 
Néppárt. Délelőtt 10 órakor keresz-
telte el Rosy Bindi képviselőasszony. 
... Mindössze egy percébe került, 
hogy beszédében a lényegre térjen: 
„Ma itt, Venetóban megszületik az 
Olasz Néppárt – mondta ünnepélyes 
hangon – Egy új párt, mert a DC ere-
jéből többre már nem telik.”28

Az 1994-es törvényhozási
választások

Mint láthattuk, 1992 és 1993 fordulóján 
egy több mint négy évtizeden át fennállt 
pártstruktúra omlott össze látványosan, 
azonban alig néhány hónappal az 1994-es 
törvényhozási választások előtt még nem 
volt világos, hogy mely politikai erők 
tölthetnék be a korábbi történelmi pártok 
által üresen hagyott küzdőteret.

Az 1994-es, előrehozott parlamenti vá-
lasztásokat azért kellett kiírni, mert az 
1992-ben megválasztott törvényhozás – a 
töredezett összetételéből adódóan – kép-
telen volt kitölteni a mandátumát és biz-
tosítani a kormányzáshoz elegendő több-
séget. Azonban akkoriban a korábbi párt-
struktúra összeomlása okozta kaotikus 
helyzetet egy újabb tényező is bonyolítot-
ta: a Sergio Mattarella alkotmányjogász 
(a jelenlegi köztársasági elnök) nevéhez 
köthető, „Mattarellum” néven híressé 
vált, korrigált többségi választási rend-
szer bevezetése (amelyet csak 2005-ben 
töröltek el).29

A választások megrendezésekor három 
fő politikai erő sorakozott fel a rajtvonal-
hoz. Néhány hónappal korábban még úgy 
tűnt, hogy az Achille Occhetto vezeté-
sével létrejött – a PDS, a PRC, a Zöldek 
(Verdi), a Demokrata Szövetség és egy 
szimbolikusan megreformált, azonban 
a valóságban már súlytalan PSI alkotta – 
balközép pártszövetség  a legesélyesebb 
a győzelemre. A politikai centrumot az 
újonnan alapított Olasz Néppárt fog-
lalta el, amely ideológiai okok miatt 
nem kívánt részesévé válni a balközép 
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pártszövetségnek. A jobbközépen a vá-
lasztások előtt két ikerszövetség jött lét-
re, mindkettő a fiatal Hajrá Olaszország 
(Forza Italia, FI) vezetésével. Az FI 
északon az Északi Ligával közösen létre-
hozta a Szabadságok Pólusát (Polo delle 
Libertà), míg a középső és déli régiókban 
a Gianfranco Fini vezette Nemzeti Szö-
vetséggel (Alleanza Nazionale, AN) a 
Jó Kormányzás Pólusát (Polo del Buon 
Governo).

A Forza Italia megálmodója és létreho-
zója Silvio Berlusconi nagyvállalkozó, a 
Fininvest holding tulajdonosa, egyben a 
szocialista pártvezér, Bettino Craxi bizal-
masa volt. 1993-ban Berlusconi úgy dön-
tött, hogy a már birtokolt médiabefolyá-
son túl politikai téren is szeretné megmé-
rettetni magát: így a Fininvest vezetőségi 
tagjaival megalapította az új pártot. Ami 
a Nemzeti Szövetséget illeti, esetében az 
Olasz Szociális Mozgalom (Movimento 
Sociale Italiano, MSI) nevű posztfasiszta 
párt utódszervezetéről beszélhetünk.

Az 1994-es választási kampány janu-
ár és március között zajlott. A balközép, 
tekintve, hogy alig egy évvel korábban 
jelentős győzelmeket könyvelhetett el a 
helyhatósági választások során, viszony-
lag nyugodtan indult neki a megméret-
tetésnek. A sikereik között említhetjük 
a Rómában elért győzelmet: Francesco 
Rutelli magára Gianfranco Finire, az AN 
pártelnökére mért vereséget. De hason-
lóan fontos győzelemnek számított a ná-
polyi, a torinói, a palermói, a genovai, a 
velencei és a trieszti eredmény is. Csupán 
Milánó számított kakukktojásnak, ahol 
az Északi Liga jelöltje győzött.30

Végül azonban a választások – rácáfol-
va minden belföldi és nemzetközi előre-
jelzésre – a balközép pártok kezdeti ma-
gabiztossága ellenére a jobbközép győ-
zelmét hozták. A Silvio Berlusconi ve-
zette ikerkoalíciók mind északon, mind 
délen győzedelmeskedtek. Észak-Itáliá-
ban Liguria tartomány volt az egyetlen, 
amelyben a jobbközép pártok nem sze-
rezték meg a szavazatok abszolút több-
ségét. Közép-Olaszországban a balközép 
koalíciónak sikerült növelnie a támoga-
tottságát az 1992-es választásokhoz ké-
pest. Kiemelkedően érdekes Szicília ese-
te: székhelyén, Palermóban az 1993-as 
polgármester-választáson a balközép Há-
lózat (La Rete) jelöltje, Leoluca Orlando 
a szavazatok 75 százalékát szerezte meg, 
1994-ben mégis a jobbközép triumfált.31 
A balközép túlzott magabiztossága mel-
lett természetesen más tényezői is voltak 
a PDS választási bukásának.

A miniszterelnök-jelölt, Silvio Ber-
lusconi egy pozitív és energikus ember 
benyomását tudta kelteni a régi és sok 
esetben porossá vált politikai pártok és 
vezetők alkotta arcképcsarnokban. Ber-
lusconi – elvetve mindazon megszorító 
intézkedéseket, amelyeket a korábbi kor-
mányok foganatosítottak, és felvértezve a 
többszörös bajnok futballklub, az AC Mi-
lan tulajdonosának imázsával, továbbá 
három olyan televízióadó birtokosaként, 
amely a Forza Italia választási hirdetéseit 
közvetítette a nap minden órájában – azt a 
fajta potenciált képviselte, aminek a töb-
bi jelölőszervezet nem volt birtokában.32 
Berlusconi kétségkívül elsősorban a mé-
diabefolyására támaszkodott, amikor a 
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saját adói mellett elküldte a Reuters és az 
olasz állami rádió- és televízióállomás, 
a RAI számára azt a híressé vált felvé-
telt, melyben a választók bizalmát kérte 
a programjához. Szavai szerint „ahhoz, 
hogy az állam szakszerűen működjön, 
elengedhetetlen, hogy a baloldali pártok 
szövetségével szemben létrejöjjön egy 
liberális pólus, amely képes megterem-
teni egy átlátható, észszerűen működő és 
modern államot”.33 Mindezen tényezők 
végül oda vezettek, hogy a PDS számá-
ra az 1994-es év egy jelentős vereség-
gel végződött, amelynek következtében 
Achille Occhetto távozni volt kénytelen 
a párt éléről, átadva a helyét Massimo 
D’Alemának.34

Az 1994-ben létrejött hárompárti ko-
alíció (FI–AN–LN) által meghatározott 
kormányzati ciklus során a kormányban 
két olyan párt kapott helyet, amelynek 
nézete az autonómiatörekvések kapcsán 
szöges ellentétben állt egymással. Az AN 
egy centralizáltabb államberendezkedést 
preferált, míg az Északi Liga létrejötté-
nek oka éppen az északi autonómia irán-
ti igény képviselete volt. A két kisebb 
párt folyamatos súrlódásaiból szükség-
szerűen következett a koalíció idő előtti 
szétesése. Az Északi Liga úgy érezte, az 
adott kormánykoalíción belül nem képes 
érvényre juttatni azokat a célokat, ame-
lyeket a kampány során a választóinak 
ígért, ezért 1996-ban ellenzékbe vonult. 
Az akkor tartott újabb előrehozott vá-
lasztás végül elhozta a balközép ellen-
zék számára a győzelmet, és Romano 
Prodi – az egykori Keresztény Demok-
rácia balszárnyának a képviselője – az 

Olasz Köztársaság miniszterelnöke lett. 
A PDS története 1998-ban ért véget, ami-
kor Massimo D’Alema vezetésével a párt 
és több kisebb baloldali-balközép politi-
kai formáció (Movimento dei Comunisti 
Unitari, Federazione Laburista, Sinistra 
Repubblicana) összeolvadt, Baloldali 
Demokraták (Democratici di Sinistra, 
DS) néven.35

Az Olajfa, majd az Unió
koalíció létrejötte

Az Olasz Néppártban 1995 folyamán 
pártszakadás következett be, mert a 
frissen megválasztott főtitkáruk, Rocco 
Buttiglione érzékelhető szimpátiával vi-
szonyult a Forza Italia, az Északi Liga és 
a Nemzeti Szövetség alkotta kormányko-
alícióhoz. A Gerardo Bianco vezette bal-
szárny kezdeményezésére a párt megfosz-
totta tisztségétől a főtitkárt, s 1996-ban a 
PDS-sel (1998-tól már DS-sel) együtt, az 
Olajfa (Ulivo) koalíció emblémája alatt 
mérettette meg magát a választások so-
rán.36 Az új koalíció részesévé vált végül 
a PDS-en és a PPI-n kívül még a Patto 
dei Democratici, a Federazione dei Ver-
di, a Rinnovamento Italiano, a l’Unione 
Democratici per l’Europa (UDEUR) és 
a Partito dei Comunisti Italiani. Romano 
Prodi szavai szerint

az olajfa erős, ellenálló. és mélyen 
gyökerezik a földben. … Azért vá-
lasztottuk ezt a jelképet, mert mind 
ez idáig az olasz politikai élet egyet-
len fája a tölgyfa volt [a PDS jelképe], 
és szükségessé vált egy új növény 
megjelenése, hogy az előbbi mellett 
állva bizonyítékául szolgáljon annak, 
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hogy a sokszínűség olyan érték, ame-
lyet képviselni kell.37

Az Olajfa koalíció 1996 és 2001 között 
vezette Olaszországot. 2002. március 
22. és 24. között a PPI más, kisebb pár-
tokkal együtt létrehozta a Demokrácia a 
Szabadság (Democrazia è Libertà) nevű 
balliberális pártot, amelyet a margarétát 
formázó szimbóluma után az olasz sajtó 
és a közvélemény rendre csak Margaréta-
ként (La Margherita) említett.

A balközép erők történetében a követ-
kező fontos lépést 2005 jelentette: feb-
ruár 10-én a mérsékelt baloldali pártok 
Romano Prodi vezetésével, kiegészülve 
a Radikális Párttal, illetve a Zöldekkel, 
Unió (Unione) néven közös listát állí-
tottak. A 2006. évi törvényhozási vá-
lasztások után az Unió koalíció súlyos 
nehézségek árán bár, de ki tudta alakíta-
ni a kormánytöbbséget, úgy a képviselő-
házban, mint a szenátusban, ugyanakkor 
a számos parlamenti frakció jelentette 
instabilitás folyamatosan bizonytalanná 
tette a kormány egyes előterjesztéseinek 
az elfogadását, illetve esetenként még a 
többség is hiányzott.

Emlékezetes epizód, hogy 2007. febru-
ár 21-én a szenátusban hiányzott a meg-
felelő kormánytöbbség, amikor Massimo 
D’Alema külügyminiszter – aki akkor 
egyben a miniszterelnök-helyettesi posz-
tot is betöltötte – az ország hosszú távú 
külpolitikai stratégiáját vázoló előter-
jesztésének az elfogadását kérte. Roma-
no Prodi miniszterelnök még aznap este 
felajánlotta a lemondását az államfőnek, 
aki azonban nem fogadta el azt.38 Bár 

rövid távon látszólag semmilyen követ-
kezménye sem lett a történteknek, hosz-
szú távú hatásukban mégis sorsfordító-
nak bizonyultak. Akkor fogalmazódott 
meg ugyanis legelőször az a már régebb 
óta lappangó gondolat, hogy szükségessé 
vált egy egységes frakcióval rendelkező, 
egyesült balközép párt létrehozása, ame-
lyet a törvényhozás házaiban a szavazá-
sokkor köt a párt- és frakciófegyelem.

A Demokrata Párt létrejötte

A Prodi-kormánnyal történt szerencsét-
len epizód után a balközép és a baloldal 
fő ideológusai egyre nyíltabban kezdtek 
beszélni arról, ami valójában már régebb 
óta a folyosói suttogások tárgyát képez-
te: egy új párt létrehozásáról. Valójában 
Michele Salvati képviselő, napjaink De-
mokrata Pártjának (Partito Democratico, 
PD) egyik mértékadó belső vélemény-
formálója már 2003-ban a következőket 
írta a la Repubblica hasábjain megjelent 
publicisztikájában:

Az új párt neve lehetne például De-
mokrata Párt (a ma rendelkezésre álló 
legközérthetőbb, egyben legerősebb 
hívónév), melynek egy alulról épít-
kező rendszer keretein belül kellene 
létrejönnie, fokozatosan integrálva 
mindazon pártokat, amelyek a közös 
célokért szeretnének küzdeni. Törté-
netük és támogatottságuk okán ebben 
a folyamatban természetesen alapve-
tő szerep kell, hogy jusson a Baloldali 
Demokratáknak és a Margarétának.39

Salvati akkori szavai néhány évvel ké-
sőbb meghallgatásra találtak. A 2007. 
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február 21-én bekövetkezett kormány-
válság után két hónappal a két legerősebb 
balközép-balliberális párt pánikszerűen 
tartotta meg a kongresszusát: a DS 2007. 
április 19. és 21. között Firenzében, míg 
a Margaréta egyetlen nap eltolódással, 
Rómában. Mintha csak Salvati négy év-
vel korábbi írását váltották volna valóra, 
mindkettő megszavazta önnön feloszla-
tását, és elfogadta azt a közös dokumen-
tumot, amely egy új párt, a Demokrata 
Párt megalakítását vetítette előre. Az új 
formáció a jelenleg is hatályos alapsza-
bállyal, hivatalosan 2007. október 14-én 
jött létre, Walter Veltroni, Róma polgár-
mestere vezetésével.40

Polarizálódás a jobbközép oldalon

A baloldalon egy régi cél vált valóra 
azáltal, hogy létrejött az egységes párt. 
Természetesen egy ilyen formáció létre-
hozásának a gondolata nem állt távol a 
jobboldalról sem, azonban az összetéte-
le okán ott más fejlődési tendencia érvé-
nyesült. A Demokrata Párt analógiájára 
– és bizonyos értelemben arra válasz-
ként – a jobboldalon is létrejött egy egy-
séges tömb, azonban az jóval rövidebb 
életűnek bizonyult.

Silvio Berlusconi első kormányzásának 
1996-ban vége szakadt. Az előrehozott 
választások során az Északi Liga nem 
vett részt egyik választási koalícióban 
sem, míg a Forza Italia fenntartotta az 
addigi koalícióját a Nemzeti Szövetség-
gel, illetve kiegészítette azt az Olasz Nép-
pártból az előző évi pártszakadás okán 
– Rocco Buttiglione korábbi pártfőtitkár 

vezetésével – kivált Egyesült Keresztény-
demokratákkal (Cristiani Democratici 
Uniti, CDU), továbbá egy másik keresz-
tény gyökerű kispárttal, a Keresztényde-
mokrata Centrummal (Centro Cristiano 
Democratico, CCD). A választási koalí-
ció a Pólus a Szabadságokért (Polo per le 
Libertà) nevet vette fel, amelyet azonban 
történelmi viszonylatban nem lehetett 
sikeres politikai formációnak tekinteni. 
Bár az 1997-es helyhatósági választások 
során sikerült megszerezniük Milánót, és 
Torinóban is alig néhány ezer szavazattal 
maradtak csak alul, Genovában például a 
jelöltjük a második fordulóig sem jutott el.

A Pólus nem túl bíztató eredményei 
következtében a 2000. évi helyhatósági 
választások alkalmával a jobb-jobbközép 
pártok ismét úgy határoztak, hogy – fél-
retéve a régi sérelmeiket – létrehoznak 
egy újabb koalíciót. A választási együtt-
működés, amelyet a Forza Italia, a Nem-
zeti Szövetség, a CCD, a CDU, az Északi 
Liga és a valamikori PSI egy kisebb szár-
nya, az Új Szocialista Párt (Nuovo PSI) 
alkotott, a Szabadságok Háza (Casa delle 
Libertà, CdL) nevet vette fel. A koalíció 
a helyhatósági választást rendező tizen-
öt tartományból nyolcban győzedelmes-
kedett, leszakítva a balközép térképéről 
olyan fontos tartományokat, mint Lazio, 
Liguria, Abruzzo és Calabria.

A Szabadságok Háza történetének leg-
kiemelkedőbb pillanata a 2001. május 
13-án megrendezett törvényhozási vá-
lasztások voltak, melyek során a szava-
zatok 49,56 százalékát szerezte meg, így 
fölényesen győzedelmeskedett a 35,08 
százalékot elért Olajfa koalíció felett.41 
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2001-ben az Olasz Köztársaság történel-
mének leghosszabb parlamenti ciklusa 
vette kezdetét: nem volt szükség előreho-
zott választások tartására.

Silvio Berlusconi 2007. november 18-
án egy, a milánói San Babila téren tartott 
pártrendezvényen – egy gépkocsi ajtajá-
nak küszöbére felállva – jelentette be az 
újságíróknak egy új, konzervatív-liberális 
értékeken nyugvó, egységes párt létreho-
zásának a szándékát. Az „autóküszöbös 
beszéd” (discorso del predellino) tulajdon-
képpen a nyilvános bejelentése volt annak, 
amit Berlusconi már a 2006-os Verso il 
partito della libertà42 [A szabadság pártja 
felé] című könyvében is megírt.43

A 2008-as választásokra a jobbközép 
politikai oldal a Forza Italia, a Nem-
zeti Szövetség, valamint megannyi, a 
CdL-ben már korábban is részt vett párt 
együttműködéséből létrehozta a Sza-
badság Népe nevű koalíciót (Popolo 
della Libertà, PdL), amely északon az 
Északi Ligával, délen pedig a Mozga-
lom az Autonómiáért (Movimento per le 
Autonomie, MpA) párttal kötött szövetsé-
get, és 46,31:37,52 százalékos arányban 
legyőzte a Walter Veltroni római polgár-
mester vezette Demokrata Pártot.44 A ko-
alíciós győzelmet követő jobboldali fel-
ívelés kiváló alkalomnak bizonyult arra, 
hogy Berlusconi az immáron a negyedik 
kormányát támogató Szabadság Népe 
koalíció alapjain létrehozza a Szabadság 
Népe pártot.

Az alapító a Forza Italia és a Gianfranco 
Fini vezette Nemzeti Szövetség volt, majd 
kisebb politikai formációk is csatlakoztak 
hozzá, például a Democrazia Cristiana 

per le Autonomie, a már említett Új 
Szocialista Párt, a Riformatori Liberali, 
a Popolari Liberali, valamint a Benito 
Mussolini unokája, Alessandra Mussolini 
vezette Szociális Akció (Azione Sociale). 
2008 és 2009 között a részt vevő pártok 
folyamatosan rendezték a – tulajdonkép-
peni utolsó – kongresszusukat, mint-
egy zárásként, 2009. március 21–22-én 
a Nemzeti Szövetség. Az új párt alapító 
kongresszusa alig néhány nappal később, 
március 27. és 29. között zajlott, a római 
vásárváros egyik pavilonjában. Az ott 
elmondott beszédében Silvio Berlusconi 
az ideológiai elődök sorában – a teljes-
ség igénye nélkül – Luigi Sturzo atyát és 
Alcide De Gasperit, az olasz keresztény-
demokrácia két tartóoszlopát, valamint 
Benedetto Croce filozófust, az olasz libe-
ralizmus doyenjét, továbbá a szocialista 
Bettino Craxit említette.45

A Szabadság Népe rövid élettarta-
mának elsődleges okaként azt érdemes 
megemlíteni, hogy a szervezet sokkal 
tágabb spektrumot kívánt felölelni, mint 
baloldali riválisa, a Demokrata Párt. Míg 
az utóbbi soraiban – igaz, különféle plat-
formokba tagozódva – nagy vonalakban 
azonos értékrendű személyiségek voltak 
jelen, addig a PdL a liberális centrumtól 
az Alessandra Mussolini-féle szélsőjob-
big megpróbálta összefogni a politikai 
paletta minden résztvevőjét. A PdL ha-
sonló kísérletet tett, mint 2006-ban az 
Unió: a centrumtól egész a szélsőbalig 
le kívánta fedni a vonatkozó pártokat. 
Akárcsak annak idején Romano Prodi-
nak, úgy néhány évvel később ez a terve 
Silvio Berlusconinak sem sikerült.
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A PdL egyes platformjai közötti súr-
lódások már akkor megmutatkoztak, 
amikor a volt AN-vezér, Gianfranco Fini 
vezette irányzat – Jövőt és Szabadságot 
Olaszországnak (Futuro e Libertà per 
l’Italia, FLI) néven – 2011-ben kilépett a 
pártból. Az idő előrehaladtával a legfon-
tosabb súrlódási pontnak a Mario Monti 
vezette szakértői kormányhoz (2011–
2013) történő viszonyulás bizonyult. 
A PdL – a Demokrata Párthoz hasonló-
an – hivatalosan támogatta a Monti-kor-
mányt, ám ezzel a döntéssel nem minden 
párton belüli irányzat értett egyet. Vé-
gül a nézeteltérések oda vezettek, hogy 
egyes, markánsabban nemzeti érzelme-
ket tápláló képviselők a pártból történő 
kiválás mellett döntöttek, és 2012-ben 
létrehozták az Olaszország Testvérei pár-
tot (Fratelli d’Italia, FdI).46 Az új párt a 
kiválás után a Monti-kormány ellenzéke-
ként határozta meg önmagát.

Már a súlyos vereséggel végződött 
2012-es önkormányzati választásokat 
követően is hallani lehetett bizonyos han-
gokat, melyek szerint Silvio Berlusconi 
vissza szeretne térni a Forza Italia 1994-
es szellemiségéhez. Ez minden bizonnyal 
összefüggésben állhatott azzal a ténnyel, 
hogy már akkoriban érezni lehetett a fi-
atal 5 Csillag Mozgalom (Movimento 5 
Stelle, M5S) szavazatelszívó képességét, 
melyet az a tradicionális pártok kárára 
gyakorolt.

A 2013-as választásokat követően ki-
alakult háromosztatú politikai mezőny-
ben PD–PdL nagykoalíciós kormány 
alakult, Enrico Letta (PD) vezetésével 
(2013–2014). Tekintve, hogy a választások 

során a PdL a 29,18 százalékos eredmé-
nyével a második helyre szorult vissza 
(a 29,55 százalékos PD mögé, megelőzve 
a 25,56 százalékot elért 5 Csillag Mozgal-
mat),47 Berlusconi elérkezettnek látta az 
időt a Forza Italia ismételt életre hívására. 
Hosszú belső viták után a PdL 2013. no-
vember 15-ére tűzte ki azt a pártértekez-
letet, amely jóváhagyta a korábbi győztes 
pártformáció nevéhez, ideológiájához és 
szellemiségéhez való visszatérést.

A PdL nem minden politikusa fogadta 
el azonban ezt a döntést. A nagykoalí-
ciós Letta-kormány PdL-párti belügy-
minisztere, Angelino Alfano és a hozzá 
közel álló képviselők alig egy nappal az 
említett pártértekezlet előtt bejelentették, 
hogy nem kívánnak részeseivé válni a 
megújuló Forza Italiának, és a megszű-
nő PdL hamvaiból létre kívánják hozni 
az Új Jobbközép (Nuovo Centrodestra, 
NCD) pártot.48 Az új párt ezt követően a 
Forza Italiától eltérő utakon járt, ugyanis 
amikor az utóbbi 2013. november 26-án 
megvonta a bizalmát a Letta-kormány-
tól, és ellenzékbe vonult, az Új Jobbkö-
zép továbbra is biztosította a kormány-
többséget. Később pedig a támogatásáról 
biztosította úgy Matteo Renzi kormá-
nyát (2014–2016), mint a 2016. decem-
ber 12-én, Paolo Gentiloni vezetésével 
megalakult jelenlegi kormányt, amely-
nek Angelino Alfano pártelnök a kül-
ügyminisztere lett. A párt 2017. március 
18-án Polgári Alternatívára (Alternativa 
Popolare) változtatta a nevét.
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A legújabb szereplő:
az 5 Csillag Mozgalom

Az 5 Csillag Mozgalmat 2009-ben alapí-
totta Giuseppe Grillo genovai humorista 
és a már elhunyt Gianroberto Casaleggio 
informatikai nagyvállalkozó.49 Létrejöt-
tének kontextusa – az olasz belpolitika 
gyakori botrányain túl – egyértelműen a 
2008-as gazdasági világválság kirobba-
nása volt. A média által rendre „populis-
ta” és „antipolitikus” címkékkel ellátott 
politikai mozgalom tagadhatatlanul ré-
sze annak a nemzetközi tendenciának, 
amelyben a fiatal pártok a válság után 
Európa-szerte támadták a tradicionális 
pártokat, és amelynek talán a legmeg-
határozóbb képviselője a spanyol Los 
Indignados [A Felháborodottak] mozga-
lom volt.50

Az M5S alulról szerveződik, és hatá-
rozottan elutasítja a politika klasszikus 
jobb- és baloldali felosztását, ezáltal 
megkísérel alternatívát teremteni a ha-
gyományos politikai pártokkal és azzal 
a hagyományos berendezkedéssel szem-
ben, amely a meglátásuk szerint figyel-
men kívül hagyja az állampolgárok igé-
nyeit, és elsősorban önmaga fenntartásá-
val törődik.

A nemzetközi mintákon kívül, ter-
mészetesen, az M5S olasz mintákból is 
táplálkozik. A viszonylag korai példák 
között említhetjük az 1946 és 1949 kö-
zött aktív Mindennapi Ember Frontját 
(Fronte dell’Uomo Qualunque), amely 
leginkább a néhány évvel később kitelje-
sedett francia poujadista mozgalommal 
mérhető össze. A modernebb politikai 

elődök közül érdemes megemlíteni az 
egykori palermói polgármester, Leoluca 
Orlando vezette La Rete mozgalmat, to-
vábbá a Tiszta kezek-ügy egykori bünte-
tőjogászának, Antonio Di Pietrónak az 
Értékek Olaszországát (Italia dei Valori). 
De ide tartoznak az olyan civil társadal-
mi mozgalmak is, mint a színész-rendező 
Nanni Moretti által szervezett élőláncok. 
Alapvetően nem tekinthetünk el a Forza 
Italia előd jellegétől sem, hiszen Berlus-
coni pártja is egy (belpolitikai) válság 
gyümölcseként jött létre, és az éppen 
omladozó pártstruktúra romjain kínált 
valami újat a választók számára. E kon-
textusban értelmezendő az is, hogy a PdL 
a 2012-es sikertelen helyhatósági válasz-
tásokat követően miért kívánt szinte pá-
nikszerűen visszatérni az egykor már 
bevált Forza Italia névhez és mindahhoz 
a szellemiséghez, amely – szintén egy 
válsághelyzetben – a rendszerellenesség 
jelszavával képes volt számottevő sikere-
ket elérni.

A gazdasági és politikai válsághelyzet 
jelentős szerepet játszott úgy az 1992-es 
és az 1994-es, mint a 2013-as választá-
sok során, egyfajta sajátos keretbe foglal-
va a második köztársaságként emlegetett 
időszakot. Láthattuk, hogy 1994-ben a 
Forza Italia egy hasonló kontextusban 
miként volt képes felemelkedni, számot-
tevő mértékben rendezve át az addigi vá-
lasztói szokásokat. Nem történt ez más-
ként a 2013-as választások során sem. 
A gazdasági világválság hatására a két 
legmeghatározóbb párt, a PD és a PdL 
együtt közel tízmillió szavazót veszített, 
az Északi Liga további másfél milliót, a 
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kisebb baloldali pártok pedig nagyjából 
ugyanennyit. E szavazatok javarészt az 
új politikai formáció irányába konver-
gáltak. Ha a 2012-es európai parlamenti 
választások eredményével összevetjük az 
M5S-re 2013-ban leadott szavazatokat, 
láthatjuk, hogy ez utóbbiak 12 százaléka 
a PdL, ugyanennyi az Értékek Olaszor-
szága, 11 százaléka a PD, míg további 8 
százaléka az Északi Liga egy évvel ko-
rábbi szavazóitól érkezett. Ezek a száza-
lékarányok mégis eltörpülnek a korábban 
pártpreferenciával nem rendelkezőktől 
érkezett 37 százalék mellett.51

A szervezet egyetlen viszonyítási pont-
ja a mozgalom vezére által kezelt www.
beppegrillo.it blog. A jogi kereteket is 
legfőbbképpen az a pártlogó jelenti, 
amelynek Grillo a tulajdonosa, és amely-
nek használati jogát – egy „franchise” 
rendszerhez hasonlóan – átadja mind-
azoknak, akik elfogadják a blogban fel-
tüntetett irányelveket, és azok alapján lét-
re kívánnak hozni egy helyi kört. Ameny-
nyiben egy jelölt vagy egy megválasztott 
politikus a nyilatkozataiban rendre eltér a 
„szabályoktól”, Grillo egy online bejegy-
zéssel egyszerűen megvonja tőle a párt-
logó használatának a jogát. Erre eklatáns 
példa a parmai Federico Pizzarotti, az 
M5S-színekben elsőként, 2012-ben meg-
választott megyeszékhelyi polgármester 
esete.52

Összegzés

Általánosságban megfigyelhető, hogy a 
történelmi Itália területén létrejött álla-
mok – korszaktól függetlenül – többnyire 

a korábban fennállt rendszerek tagadására 
építették a tekintélyüket, kihangsúlyozva 
az előző államforma hiányosságait politi-
kai és – ami talán a legfontosabb – morális 
tekintetben. Ezt tette a Római Birodalom 
császára, miután megdőlt a köztársaság; 
ezt átkozta el Savonarola, amikor véget 
ért a Mediciek uralma Firenzében; és ezt 
ostorozta az Olasz Királyság valameny-
nyi jelentős politikusa, midőn a hadsereg 
Rómába bevonulva megdöntötte a pápa 
uralmát. Ugyan miért lett volna ez más-
képp a második köztársaság bukását kö-
vetően?

A második köztársaság időszaka a 
2013-as választások alkalmával véget ért, 
és a romjain valami merőben új jött létre. 
Bár az olasz zsurnalisztika és a tudomá-
nyos szakirodalom csak sporadikusan 
használja a „harmadik köztársaság” kife-
jezést, azaz vonakodik elismerni a meg-
előző időszakkal való diszkontinuitást, a 
markáns törésvonal megléte mégis nehe-
zen vitatható. Az említett történelmi pél-
dákhoz hasonlatosan a harmadik köztársa-
ság is előszeretettel tagadja a másodiknak 
az eredményeit, pedig az – nyilvánvaló hiá-
nyosságai ellenére – egy forradalmian ki-
emelkedő értéket teremtett meg Olaszor-
szág számára: a DC és szövetségesei által 
több mint négy évtizedig kizárólagosan 
dominált politikai tér helyébe a nyugati 
típusú jobb–bal politikai váltógazdaság 
rendszerét léptette. A további értékek 
megteremtésének lehetősége most már a 
harmadik köztársaság pártjainak és poli-
tikusainak a kezében van. Innentől csak 
rajtuk múlik, hogy miként élnek a kapott 
lehetőséggel.

http://www.beppegrillo.it
http://www.beppegrillo.it
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