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Változások állandósága
Beszámoló az MTA Politikai Tudományok

Intézetének „A demokrácia fejlõdése 1990–2005”

címû konferenciájáról

BEVEZETÉS

A Politikai Tudományok Intézete 2005. május 24-én konferenci-
át tartott „A demokrácia fejlõdése 1990–2005” címmel. A ren-
dezvény célja az volt, hogy a hazai politikatudományi mûhelyek
bázisának számító PTI kutatói, saját tudományos érdeklõdésük
tükrében, képet alkossanak a rendszerváltozás óta eltelt tizenöt
év politológiai szempontból releváns fejleményeirõl. A konfe-
rencia összegzõ, áttekintõ jellegének nem csupán a kerek évfor-
duló – 1990 májusában, azaz tizenöt éve állt fel az elsõ demok-
ratikusan választott magyar kormány – csábítása szolgált ala-
pul, hanem, mint ahogyan Bayer József, a PTI igazgatója beve-
zetõ elõadásában hangsúlyozta, 2004. május 1-jével – hazánk
Európai Unióhoz történõ csatlakozásával – lezárult egy korszak
a magyar politika történetében. A tudományos konferencia elõ-
adói arra keresték a választ, hogy melyek voltak a korszak jel-
lemzõi, és milyen trendek rajzolódnak ki a jövõre vonatkozóan
a magyar és a nemzetközi politika világában.

PARADIGMATIKUS VÁLTOZÁSOK 
A POLITIKAI RENDSZER LEÍRÁSÁBAN

Az elõadások a politikai rendszer különbözõ elemeinek tenden-
ciáira és egy-egy fontosabb elemének tézisszerû bemutatására
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fókuszáltak. Az elhangzott prezentációk a politikai kommuniká-
ció, a pártrendszer, a választói magatartás, a demokratikus ha-
talomgyakorlás elemeit vették szemügyre, külön kiemelve a ci-
vil társadalom, a területi önkormányzatok, illetve a gazdasági
és politikai hatalom kapcsolatainak új dimenzióira vonatkozó
vizsgálatokat, de terítékre kerültek a jogállam kiépülésének
kérdései és a nemzetközi politikai viszonyok változásának jel-
lemzõi is. A kutatók az elmúlt idõszak jelenségeinek vizsgálatá-
ra hivatkozva a politikai rendszer több eleménél paradigmati-
kus változásokra, vagy legalábbis annak jeleire hívták fel a fi-
gyelmet.

Mihályffy Zsuzsanna és Kiss Balázs a „Politikai kampányok
Magyarországon 1990 óta” címû elõadásukban a PTI kampány-
kutató csoportjának a magyar politikai kampányokra és vezetõ
politikusok kampánykommunikációs erõfeszítéseire vonatkozó
összehasonlító kutatásait tárták a résztvevõk elé. Követve a
Pippa Norris-i tipológiát, megkülönböztettek premodern, mo-
dern és posztmodern kampányokat és azokra jellemzõ kam-
pányszervezetet, médiafelhasználási módszert, eszközöket, üze-
neteket stb. Az elõadásban esettanulmányként a Fidesz–MPSZ
1998-as, 2002-es és 2004-es kampányának jellemzõit mutatták
be. A vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy az idõ elõ-
rehaladtával egyre inkább a posztmodern kampányok jellemzõi
uralták el a magyar politikai kommunikációt, s ennek sodrában
mindennapossá váltak az üzleti marketingtechnikák és a pro-
fesszionális kampánycsapat alkalmazása. 

A Pippa Norris által kidolgozott módszertan alkalmazása köz-
ben a kutatók korrekciókat tettek. Hangsúlyozták, hogy a
premodern–modern–posztmodern elkülönítésnek kevésbé az
idõbeli elkülönítésére és a fejlettségi ívre utalását vették alapul.
Nem állították, hogy a premodern kampánynál célravezetõbbek
a modern kampány jellemzõi, és amellett sem érveltek, hogy a
legfejlettebb pártok stációja a leghatékonyabbnak bizonyuló
posztmodern kampány. Kutatásuk éppen arra hozott bizonyíté-
kokat, hogy a kampánytípusok közötti átmenet rendkívül fluid,
egy-egy politikai párt sikerrel alkalmazhat kampányában egy-
aránt premodern, modern és posztmodern eszközöket. 

Kiss Balázs és Mihályffy Zsuzsanna az elmúlt tizenöt év ma-
gyarországi kampányeszközeit és üzeneteit vizsgálva arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy a marketingalapú politikai kommu-
nikáció meghonosodása mellett más szempontból is paradigma-
váltás szemtanúi vagyunk. A politikai üzenetek jellemzõen nem
a gazdasági alapú identitások politikai cselekvést meghatározó
jellegére utalnak, hanem egyéb kulturális vagy fogyasztási
identitások kerülnek elõtérbe a választói célcsoport szegmentá-
lásánál. Az elõadók ezt a jelenséget nevezik kulturális paradig-
mának. A politikai kampányok ezen gondolatmenet alapján tör-
ténõ vizsgálata megvilágítja a politikai pártok szavazóbázis-nö-

SZABÓ GABRIELLA 204



velésére kialakított merõben új szempontjait. A vallásosság a
jobboldalhoz, illetve az idõs kor a baloldalhoz társítása mellett
az elõadók felhívták a figyelmet további szegmensek, mint pél-
dául a szexuális ízlés vagy éppen a bulvárfogyasztás politikai
pártkötõdést jelent(het)õ elõtérbe kerülésére is.  

Fricz Tamás hozzászólásában az angolszász tipológiák (Pippa
Norris kategóriáinak) univerzális alkalmazásának problemati-
káját fejtegette. Véleménye szerint minden módszertant és el-
méleti keretet a magyar valósághoz kell igazítani. Csizmadia
Ervin pedig hangsúlyozta, hogy a politikai kampányok menetét
mindennél jobban meghatározzák a rivális pártok lépései, így
az akció-reakció dinamika vizsgálatát elengedhetetlennek tart-
ja a kampányok elemzésekor.  

A paradigmák és az értelmezõ keretek megváltozása a nem-
zetközi politikai viszonyok Magyarországot érintõ hatásával
foglalkozó szekció esetében is központi kérdéssé vált. „Világ-
rend vagy világrendetlenség”, azaz Dérer Miklós elõadásának
címe a szekcióban elhangzottak tartalmáról is sokat elárul. A
prezentáció a hidegháború idõszakát jellemzõ bipoláris világ-
rend összeomlása után megjelenõ rendezõelvek „tündöklését és
bukását” vette górcsõ alá. Elõadásában a legjelentõsebb para-
digmakísérleteket – a multilateralizmus, a globális demokrácia,
az örök béke teóriák, az Amerikai Egyesült Államok mint világ-
csendõr elméletek – és azok sikertelenségének okait mutatta be.
A prezentáció tanulsága szerint a nemzetközi politikai viszo-
nyok területe napjainkban nem rendelkezik adekvát paradig-
mával, azaz ironikusan kifejezve magunkat, a globalizáció korá-
nak egyetlen biztos pontja a bizonytalanság és az instabilitás. 

A szekció keretei között megszólalók – Galló Béla és Böröcz
József – egyetértettek az elõadóval abban, hogy a nemzetközi
politikai viszonyokban az utóbbi tizenöt évben lezajló változá-
sok szinte teljes egészében érintetlenül hagyták a magyar kül-
politika sarokpontjait. A magyar diplomácia úgynevezett hár-
mas prioritása, azaz az euroatlanti integráció, a határon túli ma-
gyar kisebbségek helyzetének javítása, illetve a jószomszédi po-
litika kisebb-nagyobb hangsúlyeltolódásokkal, de 1990-tól nap-
jainkig jól kitapintható a magyar külpolitika alakulásában.
Mindazonáltal a globalizáció kihívásai számos kérdés megvála-
szolását teszik szükségessé, ami kimozdíthatja a magyar külpo-
litikát a hármas prioritás keretébõl. Az elõadó szerint ilyen di-
lemma a Magyarország erõsebb atlanti avagy határozottabb eu-
rópai elkötelezettsége közötti, illetve az elzárkózó avagy követõ
külpolitikai irányvonal közötti választás, sürgetõen szükséges
továbbá az általános és globális kérdésekre – Kína gazdasági
hatalmának erõsödése, csökkenõ erõforrások, terrorizmus –
adandó válaszok kidolgozása.      
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A MAGYAR POLITIKAI RENDSZER VÁLTOZÁSAI

A rendszerváltás óta eltelt tizenöt évben a magyar politikai
rendszer szinte minden elemében olyan mennyiségû és minõsé-
gû változások zajlottak le, amelyek a mintaként tekintett nyu-
gat-európai országokban több évtized alatt következtek be. „A
jogállam kiépülése és szerkezetének hiányzó pillérei” címû elõ-
adásában Szoboszlai György leszögezte, hogy az 1989-ben meg-
született demokratikus, alkotmányos keret idõtállónak bizo-
nyult és a jogállami kritériumoknak teljes mértékben megfelel,
mindemellett felmerültek olyan kérdések és problémák, ame-
lyek a szerkezet korrekciójának igényét is felvetik. A magyar
államszerkezet anomáliái közül példaként említette a népszuve-
renitás nem tisztázott elvi szerepét a politikai döntéshozatal-
ban, a választási rendszer okozta aránytalanság és az elitpoliti-
zálás problémáit, valamint az önkormányzatok helyzetét.
Szoboszlai György egyik legfontosabb mondanivalója az Or-
szággyûlés munkájának értékelése volt. Véleménye szerint a
magyar parlament „törvénygyárra devalválódott”, „színvonal-
talan csatározások” helyszíne, ahol a társadalmi folyamatok
elemzésére sem idõt, sem szakértelmet nem szentelnek a kép-
viselõk, s a különbözõ jogszabályok mindenféle társadalmi visz-
szacsatolás nélkül születnek. Ilyen társadalmi és politikai felté-
telek mellett Szoboszlai György nem lát esélyt, hiába került na-
pirendre, egy új alkotmányos folyamat elindulására.

Az önkormányzatiság területi alapú szervezõdése a rendszer-
váltás egyik legfontosabb eleme volt. Bõhm Antal azonban az
„Önkormányzatok és a helyi hatalom” címû kutatását bemutat-
va szinte csak a területi önkormányzatok megalakulását és a
rendszer mûködését tekinti az elmúlt tizenöt év sikerének. Elõ-
adásában felhívta a figyelmet az önkormányzatokat sújtó finan-
szírozási korlátokra, a helyi politika értékének méltatlan lebe-
csülésére, valamint a politikai döntéshozatali folyamatokban
megmutatkozó regionalizmuselv és -gyakorlat, illetve a
szubszidiaritás hiányára. 

A jogállami és alkotmányos változások nem hagyták érintet-
lenül a társadalmi osztályokat és rétegeket sem. Az 1990-es
évektõl megfigyelhetõ hatalmi-hatalomtechnikai változások
egy-egy elemére koncentrált Szalai Erzsébet a „Gazdasági és
politikai hatalom a magyarországi újkapitalizmusban”, illetve
Kovách Imre és Kristóf Luca „A hatalom projektesítése – az eu-
rópai integráció hatalmi és társadalmi következményeirõl” cí-
mû referátumában. Szalai Erzsébet többéves kutatására hivat-
kozva állítja, hogy a jóléti államok korától kezdve a politikai eli-
ténél jelentõsebb volt a gazdasági elit befolyása a politikai for-
dulatok bekövetkezésére. A Nyugat-Európában az 1970-es évek
végén lezajlott neoliberális fordulatban, a közép-kelet-európai
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államszocialista rendszerek összeomlásában és az Európai
Unió 2004-es keleti kibõvülésében elsõsorban a „nemzetközi
gazdasági és pénzügyi szuperstruktúra” volt érdekelt és játszott
fõszerepet. A kutató megállapítása szerint a gazdasági csopor-
toknak a politikai elit felett gyakorolt dominanciája a politikai
pártok „amortizációjához” vezet. 

Kovách Imre és Kristóf Luca a hatalmi erõviszonyok átrende-
zõdésének jeleire hívja fel a figyelmet. A gazdasági-társadalmi,
de akár a tudományos életben is megfigyelhetõ tervezés és fej-
lesztés végrehajtásának módja immár visszavonhatatlanul a
munkaszervezés projektesítése. A projektek tervezésével, me-
nedzselésével, végrehajtásával, értékelésével foglalkozó – szo-
ciológiai módszerekkel leírható – társadalmi csoport olyan je-
lentõs mennyiségû erõforrás felett diszponál, ami arra enged
következtetni, hogy a „projektosztály” hatalmi szerepe is meg-
nõ. A projektekbõl élõk csoportjának tagjai biztosítják a politi-
kai döntéshozó centrum és a felhasználók közötti információ-
áramlást, így egyfajta közvetítõ szereppel rendelkeznek. A
„projektek korszakában” tehát az a régi mondás, hogy a „tudás
hatalom” forintosítható bölcsességgé vált. Az még nem eldön-
tött kérdés, hogy a projektelit jelent-e valamiféle ellenelitet,
vagy a központi adminisztráció mellett bármilyen hatalommeg-
osztási gyakorlatot, de a kutatók bizonyítottnak látják azt, hogy
hatalomtechnikai átrendezõdés szemtanúi vagyunk.   

Az alkotmányos változások és a társadalmi csoportok erõvi-
szonyainak feltárása mellett a konferencia elõadói hangsúlyt
fektettek a különbözõ társadalmi alrendszerek közötti kapcsola-
tok változásának bemutatására is. Kéri László „A média és a po-
litika kapcsolata a rendszerváltás kezdetétõl” címû elõadásá-
ban a média és a politika viszonyát elemezte. Az elmúlt tizenöt
évet a nyilvánosság három szereplõje – a média, a politika és az
állampolgárok – közül a médiának és a politikai elitnek a közbe-
széd tematizálására irányuló küzdelme jellemezte. A „politika
mediatizációja”, „a média átpolitizáltsága”, ezek a sokat han-
goztatott fogalmak mind ugyanarra a jelenségre utalnak, azaz a
tömegkommunikáció és a demokrácia ellentmondásos viszo-
nyára, ahogyan az alapvetõen különbözõ logikák alapján mûkö-
dõ két társadalomi alrendszer egymást áthatva formálja és szá-
mos esetben torzítja saját mûködését. Kéri László a politika mé-
diabeli megjelenését tárgyalva az elmúlt tizenöt év jellemzõi
között említette a bulvárosodást (tabloidizáció), a személyek
elõtérbe kerülését (perszonalizáció) és a konfliktusok erõteljes
exponálását. A politikai szereplõk ennek megfelelõen keresik a
média figyelmét, tehát a tartalomról a formára és a látványos
politizálásra helyezõdött a hangsúly, illetve a politikában meg-
szaporodtak a populista elemek. Kéri László elõadásához hozzá-
szólásra felkért Fricz Tamás az 1960. szeptember 26-án tartott
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Nixon–Kennedy-vitát említette, mint a média és a politika kap-
csolatában beállt változás szimbolikus eseményét. A modern
nyugati demokráciákban a politikusok tehát több mint négy év-
tizede tekintik a médiumokat speciális erõforrásnak, amelynek
birtokában egyenes út vezet a kormányzati pozíciókhoz. Csiz-
madia Ervin pedig olyan meghatározó elemnek ítélte meg a po-
litika és média viszonyát, hogy a pártok különbözõ kampány-
stratégiáinak eredõjét is a médiahasználatuk közötti különbség-
ben látta. 

A civil szféra és a kormányzat kapcsolatáról Miszlivetz Fe-
renc tartott elõadást „A demokrácia és a civil társadalom jövõ-
je Európában” címmel. A kutató az NGO-knak a demokratikus
politikai döntéshozatalban betöltött szerepérõl szólva utalt
azokra az anomáliacsoportokra, amelyek globális szinten je-
lentkeznek (például a „hivatásos civilek megjelenése”), illetve
amelyek specifikusan Magyarországra jellemzõek (például a
forráshiányos mûködés). Az elõadás visszatérõ motívuma azon-
ban a civil társadalom definíciójának problematikus jellege
volt.  

Simon János a magyar pártrendszer változásainak és a vá-
lasztói magatartás formálódásának összefüggéseit kívánta meg-
világítani tizenöt éve tartó kutatásának bemutatásával. „A ma-
gyar pártrendszer és a választói preferenciák formálódása a
demokrácia 15 évében” címû elõadásában országgyûlési képvi-
selõk és választópolgárok körében végzett empirikus adatfelvé-
telre hivatkozva állította, hogy az állampolgárok egyre tudato-
sabbak saját politikai identitásukban még akkor is, ha ez szoros
pártpolitikai kötõdésekben nem jelenik meg. Az tehát, hogy egy
választópolgár konzekvensen szocialista értékeket vall, még
nem feltétlenül vezet a szocialista párt iránti szimpátiához. Ez
a megállapítás magyarázhatja a magyar választópolgárok több-
ségét kitevõ bizonytalan szavazók politikai magatartását.

Kulcsár Kálmán „Az átmenet problémái” címû elõadásában a
magyar politikai rendszer anomáliáit és ellentmondásait arra
vezette vissza, hogy Magyarországon soha nem volt hagyomá-
nya a demokráciának és a valós önkormányzásnak. 

A magyar politikai rendszer különbözõ elemeinek – civil
szektor, pártok, választópolgárok, média – és a demokrácia kap-
csolatának leírása több hozzászólót kritikai észrevételekre sar-
kallt. Antalóczy Tímea hozzászólásában a „sohasem volt de-
mokráciáról” szólt, véleménye szerint demokráciadeficit min-
dig volt és mindig lesz, elegendõ a marginalizált rétegek érdek-
képviseleti hiányaira gondolnunk. Gazsó Ferenc az „önmagát
delegitimáló pártrendszer” képét vázolta fel, utalva a demokrá-
cia alappillérének tekintett politikai pártok iránti állampolgári
bizalom tartósan alacsony mivoltára. Kiszelly Zoltán a magyar
demokrácia jellegzetességének tekintette a politikai és történel-
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mi szimbólumokhoz történõ ambivalens állampolgári és politi-
kusi viszonyt, amelyet az 1945-ös év eseményeinek felszabadu-
lás vagy megszállás dichotómiában való értelmezésével szem-
léltetett. A. Gergely András hozzászólásában a különbözõ iden-
titások egymásmellettiségének fontosságára hívta fel a figyel-
met, míg Stumpf István a magyar demokrácia egyik legnagyobb
veszélyének a rövid távú gondolkodást tekinti, amelyet a ma-
gyar politikai elit legfõbb hibájának tart. Laki László a rend-
szerváltás óta eltelt idõszak vívmányaiban (jogállam, piacgaz-
daság, demokrácia) a történelmi törvényszerûség (nemzetközi
trendek) és a véletlen keveredését látja, és egy sodródó Ma-
gyarország képét vázolta fel. Szigeti Péter pedig a magyar jog-
állami fejlõdés mellett kitekintést javasolt az Európai Unió
szintjén zajló államkialakítási kísérletek meg-megtorpanó, de
folyamatos eseményeinek felvetésével.      

ÖSSZEGZÉS

A PTI konferenciájának tíz elõadása tucatnyi önálló szimpózi-
um témáját is adhatná. A résztvevõk számos esetben igen elté-
rõ tudományos háttere biztosítékul szolgál a magyar politikatu-
domány gazdagságára és interdiszciplináris jellegére. Az átfogó
demokrácia magyarázatok nagy elméletei mellett az elõadók
empirikus adatokra támaszkodó paradigmatikus alapkutatáso-
kat prezentáltak, amelyek többéves, évtizedes munkájuk során
valósult meg.
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