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Csak a vita?!
Kritikai megjegyzések Szabó Márton tanulmányához

Szabó Márton írását - alább következő kritikai megjegyzéseim elle
nére is - rendkívül termékenynek tartom, legalább két szempontból. 
Egyfelől azért, mert a választott téma alapkérdéseire irányítja a fi
gyelmet, s ezáltal arra késztet-kényszerít, hogy a polémia során újra
gondoljuk az evidensnek hitt, ám talán mégsem eléggé megalapo
zott, mégsem eléggé meggondolt „hiedelmeinket”. Szabó Márton 
írásában többek között olyan alapkérdések merülnek fel, mint az, 
hogy mi is a modem politika? Milyen szerepet tölt be a társadalom 
egészében? Kik alakítják és milyen eszközökkel? Hogyan gondol
kodjunk a politikai diskurzusokról és vitákról, amelyeket eleddig a 
politika természetes, s ezáltal talán magyarázatra, értelmezésre nem 
szoruló részének tartottunk?

Az írás fontos erénye, hogy koherens módon, ráadásul szelleme
sen tárja fel a politikai aktorok diskurzusait, vitáit meghatározó „já
tékszabályokat” . Az erre vonatkozó ismeretek egyáltalán nem lényeg
telenek olyan - immár posztmodernnek nevezhető -korszakban, 
amelyben a politikai szférán belül az intézményekhez, struktúrákhoz 
képest egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a politikai szerep
lők, a „játékosok” beszédei, diskurzusai, vitái. Az már más kérdés - 
és kritikám egyik eleme éppen erre vonatkozik hogy a szerző ezt 
az „egyre nagyobb” szerepet, s ezáltal a politikai diskurzusok jelen
tőségét hogyan értékeli a politikai szféra egészén belül.

Bevezető megjegyzéseim után tartalmi észrevételeimet hét pontba 
foglalom, az első négy pontban általános kérdéseket érintek, a továb
bi háromban a szöveggel kapcsolatos konkrét észrevételeket teszek.

1. Szabó Márton alapvető tétele, hogy a modern demokratikus 
politikát meghatározó diskurzusokban a vitának kitüntetett jelentősé
ge van. Ez a „kiindulópont” és a „vég”, ez regulálja a politikai akto-



POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1997. 2. szára 112-120 113

rok közötti viszonyokat, minden politikai beszéd mögött vita-szituá
ciót kell feltételezni ahhoz, hogy megértsük a mozgatórugóit.

Aligha kétséges, hogy a modern, demokratikus politikában a vita 
evidens, mindennapi jelenség, időnként látványos formákat ölt a köz
életben, a nyilvánosság előtt, és kitűnő szórakozást nyújt vagy éppen 
bosszúságot okoz a „nagyérdeműközönségnek”, a polgároknak. Mégis 
azt gondolom, hogy a szerző, még a politikai beszéden belül is, né
mileg abszolutizálja a vita jelentőségét. Megfigyelhető ugyanis - szin
tén a politika „hétköznapjaiból”-, hogy a viták végén a legtöbb eset
ben megegyezés születik, majd a megegyezést újra megkérdőjelezik, 
újabb vita kezdődik, ami aztán szintén megegyezéssel végződik, és 
így tovább. A politikai diskurzusokat, egyáltalán, a politika működé
sét illetően sokkal inkább beszélhetünk a viták és megegyezések, a 
konfliktusok és konszenzusok végeláthatatlan folyamatáról, amely
ben sem a vita, a konfliktus, sem a megegyezés, a konszenzus nem 
abszolutizálható a másik rovására,

E tekintetben egyfelől érdemes rámutatni arra, hogy a modern 
politikában a vita egyáltalán nem véletlenül emelkedett ki a többi 
beszédmód közül. A demokratikus politikai rendszerekkel szemben 
~ s Szabó Márton elemzései is végig tudatosan a demokrácián és 
nem a diktatúrán belüli viszonyokról szólnak - elemi követelmény 
az alternativitás, a választhatóság, a pluralizmus. Nincs demokrá
cia akkor, ha egyes döntésekkel, közéleti ügyekkel, kérdésekkel 
kapcsolatban nincs többféle alternatíva, hiszen a demokrácia éppen 
a társadalom tagoltságának, s ebből következően a nézetek, -véle
mények, érdekek, értékek stb. sokféleségének elismerésén alapul. 
Márpedig, ha a demokrácia az alternatívák politikai világa, akkor a 
vita, a konfliktus voltaképpen nem más, mint eszköz az alternatívák 
közötti választások megalapozására, „lefuttatására”. A vita tehát, 
ha. úgy tetszik, a demokrácia - jó értelemben vett - „látszata”, 
igazol ója is, ami nélkül nincs demokrácia. Ám ez nem azt jelenti, 
hogy a vita pusztán a „vitáért van”, hogy a forma (a vita) a tartalom 
(az alternativitás) helyébe lép, vagy másképpen, hogy az eszköz (a 
vita) válik a céllá (alternatívák összevetése, megvitatása alapján való 
döntés).

De közelítsük meg másfelől a dolgot. Minden alternativitás és vita 
ellenére a modern demokratikus politika is döntési kényszerben van, 
A politikának strukturális-intézményi funkciója ugyanis, hogy vezé
relje, kormányozza a társadalmat, ebből pedig világosan levezethető, 
hogy szakadatlanul, újra és újra döntéseket kell hoznia. Márpedig; 
ha a demokratikus politikának ezt a funkcionális sajátosságát tekin
tetbe vesszük, akkor nem állíthatjuk azt, hogy a politikai diskurzu
sokban a megegyezés másodlagos, hiszen a politikai aktorok, a „po
litikai ellenfelek” (Szabó Márton kifejezése) végül is kénytelenek 
egyezséget, kompromisszumot kötni - szerencsés esetben konszen
zusra jutni - annak érdekében, hogy a szélesebb kollektívum, a társa
dalom egzisztálásához szükséges döntések megszülethessenek. Rá
adásul a döntések nem húzódhatnak el a végtelenségig, mert az a
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politikai szféra funkcionális zavaraihoz vezethetne, és ezáltal a poli
tikai aktorok működéséhez, „diskurzusaihoz” szükséges keretfeltéte
lek megroppanásához. Ennek elkerülése lényegében véve az összes ~ 
demokratikus - politikai aktor, „ellenfél” és „szövetséges” közös 
érdeke, éppen ezért egy ponton túl megtörténik a vitapozíciók korlá
tozása, az egyezség megkötése. Érdemes itt megemlíteni Magyaror
szág példáját, amely időnként talán már túlméretezett vitáival kitűnő 
„alapanyagot” szolgáltatott a szerző elmélete számára: az elmúlt hat- 
hét évben a törvénykezés (lásd például média-törvény, aktuálisan az 
alkotmánybírák megválasztása), a kormányzati döntéshozatal elhú
zódása nem csekély károkat okozott és okoz a politika egészét, a 
politikai „beszélők” pozícióit illetően.

Sőt, továbbmegyek: a politikai diskurzusok erőteljes vitaorientált
sága a politikai aktorok részéről bizonyos értelemben nem más, mint 
a legkedvezőbb pozíciók előkészítése a mindenképpen megszületen
dő megegyezéshez. Természetesen a megegyezések csak időlegesek 
lehetnek, hiszen a felek egyike mindig rosszabbul vagy rosszul jár, 
azaz a megegyezést újra vita fogja követni, ám a vita és a megegye
zés Jközötti egyensúly hosszú távon „büntetlenül” nem borulhat fel.

Általánosabban azt hangsúlyoznám, hogy még a politikai diskur
zusokra, a politikai beszédre koncentráló elemzés esetén sem hagy
hatók figyelmen kívül a politikai szféra társadalomban betöltött alap
funkciói - ha tetszik, a strukturális-intézményi funkciók mert ezek 
világos kereteket, adott esetben korlátokat szabnak a politikai diskur
zusok számára is. Mindezek alapján vitatnám a szerző tipológiájának 
azt a megközelítésmódját, amelynek alapján mind aszövetséges, mind 
a minimálkonszenzus kategóriájának - tehát az egyezséghez közelálló 
kategóriáknak - csak részjelentőséget tulajdonít.

Azt hiszem, még egy szempontra érdemes ezzel kapcsolatban utal
ni. A szerző részletesen fejtegeti a „politikai titok” kategóriáját, több 
példát is felhoz erre, egy azonban kimarad ebből: a titkos megállapo
dások esete (ezekre kellő számú példával szolgál az egyetemes poli
tikatörténet). Holott figyelembe kell venni, hogy a modern demokra
tikus politikában nemcsak döntési kényszer van, hanem éppoly kény- 
szerűség a markáns politikai alternatívák felmutatása is. (Ezt pedig a 
demokratikus politikai verseny, pártverseny, a választások megnye
résére irányuló verseny inspirálja. Határozott politikai arcéi nélkül 
egyetlen párt sem lehet sikeres a politikai versenyben.) Ebből adódó
an pedig a határozott vitapozíció vállalásának funkcionális-strukturá
lis jelentősége is van, ennyiben még erősíteném is a szerző vélemé
nyét. Ám éppen ezért úgy vélem, hogy ez a nyilvánosság előtti, lát
ványos vitapozíció gyakran csak látszat; a politikai aktorok tudják, 
hogy a „vitázó kedv” fontos a politikai versenyben, de céljaikat más
képpen is el tudják érni vagy elérhetik. Hatalmat, befolyást, pozíció
kat úgy is szerezhetnek, ha „kifelé” vitáznak, a háttérben pedig, „tit
kos” körülmények között megegyeznek. Innen a „váratlan” szövet
ség- és koalíciókötések, a „hirtelen” enyhülések a politikai konflik
tusokban, a vélemények gyors megváltozása stb. Korántsem áll azon-
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ban szándékomban abszolutizálni a titkos háttérmegegyezések jelen
tőségét, mert a politikai viták a leggyakrabban valóságos viták, ám 
az aktorok motivációi is többfélék, és ebből többféle politikai straté
gia és beszédmód következik. •

2, A szerző kiindulópontja szerint a polemikus politikának „nincs 
rögzített alanya vagy szubjektuma, elvileg mindenki beszélhet”, azaz, 
ha másképpen fogalmaznánk: mindenki részt vehet a politikában. 
Fontos mondat még a következő: „A politikai vitaszerepek az egyet
értés és a vitatkozás, az elfogadás és elutasítás különböző szintjein 
helyezkednek el, s a vitázó saját helyét és álláspontját is ezekhez a 
szerepekhez viszonyítva jelöli ki” (kiemelés tőlem ~ F.T.).

A fenti állításokból lényegében az következik, hogy bárki, aki úgy 
dönt, hogy a továbbiakban részt vesz a politikai polémiában (azaz a 
politikában), az részt is fog, részt is tud venni. Amennyiben a pole
mikus politika határait nem terjesztjük ki a kocsmai politizálásig vagy 
a családon belüli politikai tárgyú beszélgetésekig (mert ez esetben a 
politika teljesen megragadhatatlanná válna), hanem a közélet, a köz
ügyek szempontjából releváns beszédeknél húzzuk meg a politika 
határát, akkor ezt a tételt túlzottan nagyvonalúnak tartom. Egészen 
egyszerűen fogalmazva: miért számít az Magyarországon, ha Csurka 
István, mondjuk, egy nyíregyházi ülésen mond egy radikálisan kor
mányellenes szöveget, és miért nem számít semmit, ha Kovács 72 
János szomszédom feláll egy doboz tetejére a Hősök terén és elmond 
egy politikai jellegű szöveget bármiről? Vagy: miért „politikai ügy” 
az, ha Henry Kissinger fejti ki ^véleményét világpolitikai kérdések
ről, és miért nem az, ha egy kis afrikai ország miniszterelnöke szót 
emel a gazdag Észak ellen?

Talán világos, mire szeretnék utalni: nem hiszem, hogy a polemi
kus politikának, a politikai diskurzusnak bárki részese lehet, aki így 
határoz, s még akkor sem, ha alkalmazkodik a politikai diskurzus 
feltételeihez. Megítélésem szerint ez nem önkiválasztás révén alakul 
ki, hanem a politikai szféra strukturális és funkcionális jellemzői már 
eleve korlátokat és feltételeket szabnak a „belépni szándékozók” elé. 
Ezek a feltételek persze sokfélék, melyek közül ehelyütt egyet tartok 
kiemelendőnek - amelyre már a példáim is utaltak. A politikai dis
kurzus, a politikai polémia szempontjából is csak az számít politikai 
aktörnak (szövetségesnek, ellenfélnek vágy ellenségnek), aki mögött 
világos hatalmi, csoport- vagy befolyásoló erő áll. Ez az erő lehet jól 
megragadható társadalmi csoport (például a mezőgazdák), intézmény 
(például egy újság vagy egy médium birtoklása), vagy egy személyes 
karizma, amely mögött azonban korábban csoport- vagy intézményi 
erő állt (például ilyen személy Tamás Gáspár^Miklós, Csóri Sándor 
stb.). Ha Csurka István valamire készül, új vitát kezd, új politikai 
szövegeket mond, annak súlya van, mert nyilvánvalóan tízezreket 
tud megmozgatni; ugyanakkor érdekes, hogy Pozsgay Imre „szöve
gei” egy ideje nem fontosak, mert elvesztette mögöttes erejét, gya
korlatilag magánvéleményeket mond el. (Bár természetesen belépése 
az MDF-be - nem véletlen! - ezen a helyzetén változtathat.) Más
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képpen fogalmazva, a politika mégiscsak hatalomra irányuló beszéd 
(is), ennélfogva csak azok számítanak benne, akik nemcsak „szöve
geinek”, hanem képesek a szövegeiket a politikában fontossá tenni, 
megnyilatkozásaikat jelentőségteljes aktusként elfogadtattok

Egyszóval, a politikai diskurzusba való belépésnek meghatározott 
strukturális-funkcionális kritériumai vannak, amelyek nem eleve kor
látozzák a résztvevők számát.

3. A fentiek alapján egy rövid összegző megjegyzést szeretnék 
tenni: a diskurzus-elmélet határait is világosan ki kell jelölni. Szabó 
Márton egy pillanatig sem vádolható azzal, hogy akár a cselekvésel
méleti, akár a strukturális-funkcionális megközelítéseket másodla
gosnak tartaná, s mintegy ezek jelentőségét megkérdőjelezve, egyér
telműen a diskurzus-elméletet állítaná középpontba, amely egyedül 
képes a politika jelenségeinek megértésére. A szerző elismeri a más
fajta megközelítésmódok érvényességét, ám néha úgy tűnik, hogy 
írásában a diskurzus-elmélet és a többi elmélet közötti határvonalak 
elmosódnak, s időnként nem látni világosan, hogy mire akár még 
válaszolni és mire már nem ez az elmélet.

Itt lényegében a következő kérdés merül fel: a politikai beszéd, a 
politikai polémia egyes jelenségeinek értelmezésekor mellőzhetők-e 
a másfajta megközelítések, esetleg ezek együttes alkalmazása? A szer
ző választott témájával kapcsolatos tipizációja szellemes és a leg
többször jól működik, ám megítélésem szerint van néhány olyan je
lenség is, amelynek megértéséhez némileg hiányosnak bizonyul. Az 
egyszerűség kedvéért visszautalnék az előzőekben már említettekre: 
ilyen kérdés például az, hogy kik es miért léphetnek be a politikai 
diskurzusokba, vagy az, hogy a vita látványos dominanciája ellenére 
miért születnek mégis újra és újra megegyezések (esetleg titkos meg
egyezések), minimálkonszenzusok, mi a szövetségkötések logikája, 
magyarázata stb.

Másképpen fogalmazva, a politikai szférán belül a diskurzus, a 
polémia nem vált okká, a politikai folyamatok meghatározójává - 
még a politika „posztmodern” korszakában sem. (Ezt persze így a 
szerző sem állítja, de az egész tanulmánynak van ilyen sugallata.) A 
politikai szféra strukturális vonásai végeredményben mégiscsak mo
tiválják, megszabják azt, hogy a politikai aktoroknak, „beszélőknek” 
mire lehet, kell és érdemes törekedni a politikán belül, s ez végül is a 
politikai diskurzusokra is befolyással van.

4. Mindezek mellett erőteljesen szeretném hangsúlyozni a tanul
mánynak azt az erényét, hogy megmutatja az új politikai jelenségek 
egyik legadekvátabb elemzési módját. Az ugyanis a fenti kritikai 
megjegyzések ellenére sem kétséges, hogy a (poszt)modern korszak
ban a politika megjelenése, működési formája a diskurzus-elméletet 
szinte nélkülözhetetlenné teszi, hiszen ténylegesen a politikai beszéd, 
'a politikai polémia az egyik leglátványosabb jelensége a politikának.

A század utolsó évtizedéig jól körülhatárolható társadalmi erőcso
portok, illetve az őket képviselő nagy tömegpártok vívták egymással 
politikai-hatalmi küzdelmeiket, és addig a politikai aktorok tényleges



POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1997. 2. szám 112-120 117

- nem pusztán verbális - cselekedetei, illetve az intézmények vizsgá
latának elsődleges jelentősége volt. Az utóbbi évtizedekben azonban 
olyan változások zajlottak le a politikában, amelyek a nagy, látvá
nyos akciókat háttérbe szorították és egyre nagyobb teret adtak a 
politika diskurzusokban való megjelenésének. Jól tudjuk, hogy e vál
tozásban milyen nagy jelentősége van a sajtó, a média, a tömegkom
munikáció tömeges elterjedésének, az informatikai és elektronikai 
forradalomnak, amely mint technikai előfeltétel lehetővé tette, hogy 
egy politikai nyilatkozat, egy politikai beszéd tényleges szerepénél 
jóval nagyobb horderejű „eseménynek” tűnjön.

Ennek ellenére a változások tartalmi vonatkozásaira irányítanám a 
figyelmet: az utóbbi évtizedek, sőt igazán az utóbbi évtized jellemző
je, hogy a demokráciákon belül egyre kevésbé van lehetőség arra, 
hogy az alternativitás, az egymástól való eltérés, a markáns politikai 
arcéi hagyományos, tárgyi, politikai cselekedetekben nyilvánuljon 
meg - s ezáltal viszonylag egyértelművé, ’’interpretálhatatlanná” is 
váljon. Gyakorlatilag az egész világban beszűkültek a választható 
politikai, gazdasági, szociális, kulturális stb. utak, a rossz alternatí
vák „kihullottak a rostán”, maradt egy szűk mozgástér, amelyben a 
politikai, aktoroknak igen nehéz megkülönböztetni, markáns alterna
tívaként megjeleníteni a közvélemény előtt önmagukat.

E beszűkült mozgástérben, amelyben a tényleges politikai cseleke
detek (például egyik vagy másik kormányzat gazdasági és szociális 
lépése) nem mutatnak markáns alternativitást, a politikai beszédre 
helyeződik a hangsúly. A politikai diskurzusra „vár a feladat”, hogy 
az egyébként teljesen szürke, nem különösebben újszerű politikai, 
gazdasági tényeket, nóta bene statisztikai adatokat értelmezze, in
terpretálja és megmutassa bennük (a valóságosan hiányzó) 
alternativitás lehetőségét. A politikai beszéd, a politikai vita tehát 
valóban politikai cselekedetté - olykor a szürke események harsány 
közvetítőjévé - válik, s éppen ebből érthető meg a diskurzus-elmélet 
jelentősége. Ez az elmélet határozottan közel tud férkőzni a 
(poszt)modern politika jelenségeihez, és előtérbe kerülése önmagá
ban is jelzi, mutatja a változások lényegét.'

Ám mégis lenne itt egy megjegyzésem. Úgy vélem, a diskurzus- 
elméletnek (is) időnként több önreflexióra lenne szüksége. Fel kelle
ne tennie a kérdést: arról van-e szó, hogy a politikai beszéd végleg 
átvette a „hatalmat” a politikai tények és cselekedetek, az intézmé
nyi-strukturális működésmód felett? Utóbbiak valóban csak a politi
kai diskurzusok értelmezésében válhatnak politikailag jelentőssé, for
máló erővé? Egy kritikai rendszert tágabb (társadalmi) értelemben 
valóban az tesz stabillá, ha a politikai diskurzusok hatékonyak, 
meggyőzőek a közvélemény számára? Ezekre a kérdésekre azért ne
héz ma még választ adni, mert az új jelenségekkel éppen csak ismer
kedünk, s általában is igaz, hogy fejlődése kezdeti szakaszaiban az 
elmélet hajlamos a túláltalánosításra. Számomra e tekintetben a kö
vetkező kérdés a legfontosabb: a hatásos politikai diskurzusok a pol
gárok hús-vér problémáira is valóságos megoldást jelenthetnek-e?
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Ha a válasz ugyanis nem, akkor bizony a politikai diskurzus mozgás- 
szabadsága, cselekvési lehetősége is korlátozott, mert hosszú távon 
mégsem tudja helyettesíteni a tényeket, a „materiális” politikai cse
lekedeteket. Márpedig, ha így van, akkor csínján kell bánni a.diskur- 
zus-elmélet kiterjesztésének a lehetőségeivel.

5. Megítélésem szerint kevéssé tartható a szerzőnek az az állítása, 
hogy a hagyományos politikai-ideológiai kategóriák (mint liberaliz
mus, konzervativizmus, szocializmus, nacionalizmus, kommunizmus, 
anarchizmus, radikalizmus stb.) „mindig provizórikusak és lokáli
sak”. Még problematikusabb az a tétel, hogy jelentésük „elmosódott 
és relatív, amit a kontextusban sem lehet megszüntetni” (kiemelés 
tőlem - F.T.).

Úgy vélem, Szabó Mártonnak ez a következtetése részben az alap
vető kiindulópont igazolása is kíván lenni, amennyiben a politikai 
diskurzus tematikája parttalan és kötetlen, állandó változásban van, a 
politikai aktorok szerepe is változik, tehát: nincsenek állandó és sta
bil fogódzók a politikában. Ha a mai Nyugat-Európa (vagy akár Észak- 
Amerika) demokráciáit, politikai és párttagottságait tekintjük, azt lát
juk, hogy ezek a „homályos” és „provizórikus” kategóriák még mindig 
igen erőteljesen befolyásolják, sőt meghatározzák a politikai aktorok 
beszédét, a politikai viták természetét. (Egyébként még a „halálra 
unt” bal és jobb kategóriái sem vesztették el teljesen értelmüket.) De 
nem kell Nyugatra menni, elég, ha házunk táján körülnézünk: a poli
tikai diskurzusok parttalansága, kiszámíthatatlansága ellenére a ma
gyarországi demokráciában a politikai tagoltság markáns ideológiai 
törésvonalakat mutat, amelyek között nemhogy a cselekvésekben, de 
még a diskurzusokban sincs - legfeljebb elvétve látható - „átjárás”.

ügy vélem, a modern európai politikai történet kivajúdott néhány 
olyan kategóriát, fogalmat az idők során, amelyek mögött több évti
zedes társadalmi tapasztalatok húzódnak meg, és amelyek mind a 
mai napig valóságosan regulálják a politikai vitákat. Természetesen a 
liberalizmus, a konzervativizmus, a szocializmus, a nacionalizmus 
stb. koronként és országonként is más és más formákat ölt, tartalmuk 
is valóban változik, de integráló csoport- és szövetségképző erejük 
továbbra is egyértelmű. Egyébként ezek az ideológiák (hogy nevén 
nevezzük őket) egyben elemien fontos értékeket (szabadság, demok
rácia, egyenlőség, hazafiság stb.) hoztak felszínre, amelyek vitatha
tatlanul közös értékekké, normákká, mércékké váltak. Sőt, a parado
xon éppen az, hogy - az általam a vitával egyenértékűnek tartott - 
megegyezések, konszenzusok is éppen azáltal jöhetnek létre, hogy 
általában világosak az egyes politikai aktorok között húzódó ideoló
giai, ha tetszik, „kategoriális, fogalmi” választóvonalak. Az eltéré
sek áthidalását azok a közösen vállalt és ténylegesen orientáló alapér
tékek közvetítik, amelyekhez mérni lehet minden egyes aktor beszé
dét. Ha az ideológiai kategóriák ténylegesen - mint Szabó írja - pro
vinciálisak, lokálisak, elmosódottak és relatívak lennének, akkor, azt
hiszem, egyértelműen anarchisztikus állapotok fenyegetnének.
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6. A szerző a 119. oldalon, a közügy és a magánügy határairól 
szólva, arról ír, hogy nemcsak a magánember tart .a politikától, ha
nem a politika is a magánélettől, s ezért állandóan „invesztál” a ma
gánéletbe, azaz befolyási körét igyekszik a magánélet területeire is 
kiterjeszteni.

Nem hiszem, hogy így lenne, sőt: a (poszt)modern korban inkább 
az ellenkezője az igaz. A politika ugyan valóban tart a magánélettől - 
valószínűleg mindig is tartott s ennek feloldására kétféle módszer 
ismert. Az a módszer, amiről Szabó Márton ír ~ a bevonás, „rátele
pedés” módszere valójában inkább a totális diktatúráké, mintsem 
a modern demokráciáké. A modern demokráciák politikai „elitjei” - 
ide értve a kormányzati és az ellenzéki aktorokat is - ezzel szemben 
inkább megpróbálják kiszorítani a magánéletet a politikából, mint 
illetéktelent, amelynek a szempontjai zavaróak, irritálóak a professzi
onális politikacsinálók számára. A modern demokráciákban a politi
kának sajátos belső logikája, öntörvényei vannak, s a politikai akto
rok (például pártok) bizonyos közös érdekei kifejezetten ellentétesek 
a magánéleti szempontokkal (például elégedetlenség az összes, párt
tal, korrupció-ellenes hangulat, általános politikaundor stb.). Éppen 
ezért a politikai aktorok sokkal inkább arra törekednek, hogy minél 
inkább csökkenjen a magánélet „betekintése” a politikába, a belső 
folyamatokba, az egyezkedésekbe - vagyis a politikai szféra szerep
lői, a politikai „beszélők” számának erőteljes szűkítésére töreksze
nek, s a magánszféra kiszámíthatatlan politikai megnyilvánulásainak 
„politikátíanítására”, annak bizonyítására, hogy nem tartoznak a po
litikailag értelmezhető kategóriákba. (Elég itt Magyarországra és az 
elmúlt hat-hét évre utalni: a taxis-blokádtól kezdve egyes népszava
zási kezdeményezésekig gyakori volt a magánszféra lépéseivel szem
beni depóiitízálási törekvés.) A szerző által hangsúlyozott „invesztá- 
lás”, beavatkozás sokkal inkább a polgárok magánélet télé terelésé
ben mutatkozik meg, s ennek következtében a magánszféra sokkal 
inkább szélesedik és egyre inkább magára marad.

Egyébként éppen a politika bezárulása és releváns szereplői szá
mának szűkülése az egyik fontos oka annak, hogy a polgárok számá
ra a tényleges politikai cselekvések - amelyek a politika „belső szen
télyeiben'” zajlanak - egyre inkább ismeretlenek, áttekinthetetlenek 
és ellenőrizhetetlenek, aminek szerves következménye a politikától 
való elfordulás, a „politikaundor”.

7. Szabó Márton a 126-127. oldalon a politikai nyelv szükség- 
szerű homályosságát lényegében véve a politikai diskurzus specifi
kus, megkülönböztető vonásaként írja le.- Azt hiszem, hogy a ho
mályosság sokkal több területen bír „integráló erővel” (Szabó Már
ton), mint gondolnánk, s így aligha.tekinthető specifikus vonásnak. 
Két példa jut erről az eszembe. Az egyik talán tréfásabb, ez a há
zasságon belüli viszony. Gondoljuk el, mennyi homályosságra van 
szükség ahhoz, hogy „haladjon a szekér”, a dolgok működjenek. 
De, hogy komolyabb példát is említsek: a munkahelyi viszonyok. 
Ezen belül nem is elsősorban az eleve hazugságokra épülő főnök
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beosztott viszonyra gondolok, hanem éppenséggel az egyenrangú 
munkatársi viszonyokra; világos, hogy meghatározott és józan 
megfontolások miatt gyakran homályban kell tartani az egymásról 
alkotott valós véleményeket.

Hát, ennyi. Ha túlságosan „szigorú” lettem volna, akkor annak a 
szerző az oka: csak az izgalmas, jó írások vetnek fel megvitatásra 
érdemes kérdéseket.


