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TÖRÖK GÁBORA szenthármasság tankönyve
Bayer József: A politikatudomány alapjai.Budapest: Napvilág Kiadó, 1999
Nehéz tudomány a recenzióírás, különösen akkor, ha a szerkesztői felkérés tárgya éppen annak a szerzőnek a munkája, akitől e sorok írója - sok minden más mellett - a recenzió írásának fortélyait is igyekezett megtanulni. Tovább nehezíti a recenzens helyzetét az a tény, hogy egyetemista korában éppen ennek a műnek a kéziratos formájából tanult először a politika- tudományról, s most egyetemi oktatóként ugyanezt - az időközben a Napvilág Kiadó gondozásában nyomtatásban is megjelent -jegyzetet használják hallgatói vezérfonalként. így aztán „többszörös érintettség” okán is elfogult lesz az alábbi írás, amely Bayer József politikatudományi tankönyvéről kíván véleményt formálni.A fentiek fényében ítéltessék meg az a tömör megállapításom is, mely szerint Bayer József tankönyve a legjobb bevezetés az eddig e műfajban magyar nyelven született munkák közül. A kilencvenes években négy bevezető jellegű jegyzet jelent meg Bayer könyve előtt, mindegyik sajátos arculattal, erényekkel és hátrányokkal. Bihari Mihály és Pokol Béla könyvét (1992) sokakkal ellentétben alapvetően használható munkának tartom, de nem azok számára, akik először találkoznak a politikatudománnyal. Ha ~ ahogy a hallgatók nevezik - a Bihari-Pokol-t nem bevezetésként olvassuk, hanem néhány politikatudományi kurzus elvégzése után, akkor a „politológia haladóknak” tárgykörben - már ismerve a diszciplína fogalomkészletét - új ismeretek felfedezése mellett alapvetően alkalmas arra, hogy végiggondoljunk néhány releváns összefüggést. A Fisichella-fordítás (1991) bevezetésnek talán hasznosabb, de különösen az első fe



TÖRÖK GÁBOR_____________________________________________________________________ 260jezete több ponton is vitatható, míg Haskó Katalin és Hülvely István munkája (1996) a teljesség igénye nélkül számos olyan területtel is színvonalasan foglalkozik, amelyeket a rivális munkák nem, vagy nem eléggé alaposan tárgyaltak. A Mi a politika? című összeállítás (1993) pedig inkább egy társadalomtudományi felvételire készülő diák igényeit elégíti ki, méghozzá színvonalasan, de kevésbé alkalmas egyetemi bevezető tankönyvnek.Ilyen előzmények után - bármennyire is közhelyes a megállapítás - megítélésem szerint Bayer József tankönyve valóban nevezhető hiánypótló munkának. A téma feldolgozásának színvonala és mélysége pontosan illeszkedik egy két szemeszteres bevezető egyetemi kurzus igényeihez. Oktatási tapasztalataim azt mutatják, hogy leginkább a politikatudomány iránt komolyabban érdeklődők, jelesül a szakra már felvett hallgatók használhatják haszonnal, a politikatudománnyal csak egy féléves kurzus keretében találkozók ugyanis különösen az első részben tárgyalt elméleti alapokkal nehezen birkóznak meg.Miután elméletileg a politikatudomány teljes spektrumát lefedő munkáról van szó, ha bárhol felütjük a könyvet, könnyen találhatunk kiegészítésre szoruló gondolatokat, kritikai elemeket. így aztán a következőkben nem próbálom meg bebizonyítani, hogy milyen komoly szakértelemmel és olvasottsággal rendelkezem a területen. Azaz nem idézek mondatokat, nem ajánlok újabb irodalmat. Nem teszem, mert tudom, hogy a szerző számára is komoly dilemmát okozott, hogy milyen területekét hagyjon homályban, melyekről írjon kevesebbet. Egy bevezető jellegű tankönyv főszabályként mindig a szelekcióról, s nem az elfogyott mondanivalókról szól. Ezért aztán a recenzens is inkább a koncepcionális kérdésekre koncentrál a négyszázvala- hány oldal részletekbe menő elemzése helyett. Talán az olvasó elhiszi, hogy nem a tények nem ismerete vagy lustaság miatt teszi ezt.A szerző az eddigi tankönyvektől eltérően könyvében bevezeti a „politológiai háromszög” fogalmát, amely az egész könyv legfontosabb innovációja. A polity-politics-policy „szenthármasság” a munka hangszerelése: a legterjedelmesebb második részben (a politikai rendszer) ezt a tagolást használja a szerző. A politikatudomány kutatási irányait is jelképező három fogalom használata módszertani vagy szakmai szempontból lehet természetesen vitatható, az azonban kétségtelen, hogy a bevezető tankönyvek alapvető igényét, a tudományterület, a megtanulandó anyag valamilyen felparcellázását, értelmes felosztását képes kielégíteni. Bayer könyvében több alkalommal is hangsúlyozza az elválasztás módszertani jelentőségét, és felhívja a figyelmet arra, hogy a valóságban a három terület egységet alkot. Ebben az értelemben a szerző ezzel az innovációval először tesz arra sikeres kísérletet, hogy tanulható módon közelítse meg a politikatudomány korpuszát.



POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2000. 1-2. SZÁM 261A könyv első része a politikatudomány elméleti alapjait járja körül, három fontosabb kérdéssel foglalkozván: a politikatudomány fejlődésével, az elméleti és módszertani sajátosságokkal, valamint az alapvető politológiai fogalmakkal. A politikatudományi szakos képzés igényeihez talán jobban igazodna, ha az elméleti és módszertani alfejezet bőségesebb lenne. Hiányolom a legfontosabb módszerek akkurátus ismertetését, különös tekintettel a nálunk alig-alig, alkalmazott empirikus kutatásokat segítő módszerek bemutatását. Az 57. oldalon - Beyme nyomán - adott felsorolás szerepeltetése jelzi, hogy a .szerző fontosnak érezte a módszertani utalást, ám ez ebben a formában nem pótolhatja a komolyabb .elemzést. Ebben a részben, avagy egy függelékben a szellemi és földrajzi távolság okán érdemes lett volna falán írni néhány gondolatot a politikatudomány klasszikusairól. Mindez esetleg segítene elkerülni, hogy a hallgatók a politikai kultúra tipológiáját gyakran egyetlen „kötőjeles nevű” személyhez, Almond-Verbához kössék...A politológiai fogalmak ismertetésénél világosan megjelenik a szerző ,weberiánus elkötelezettsége, valamint - ezzel párhuzamosan - az a méltányolható törekvés, hogy egy bevezetés minél több szempont, vélemény bemutatására vállalkozzon. A politika tudományos definíciójáról (pontosabban e vállalkozás nehézségéről) írottak megítélésem szerint sokkal jobban megfelelnek egy társadalomtudományi képzés sajátosságainak, mint a Bihari-Pokol jegyzet által alkalmazott, a jogi stúdiumokra jellemzően pontokba szedett meghatározások. Természetesen a guvernamentális, normatív és konfliktusorientált felosztás is vitatható (nagyon könnyű munka lenne például egy mindhárom elemet egyesítő definíció fabrikálása), hiszen a társadalomtudományokban „x csak ritkán egyenlő valamivel”. Ám a szerző szerencsére a könyv egyetlen helyén sem veszi túlságosan komolyan a felsorolásokat, tipológiákat, ezáltal mindvégig sikeresen adja meg a lehetőséget a kételkedésre, az újragondolásra. Nagy erénye a munkának, hogy úgy közöl fontos ismereteket, úgy mutatja be a politikatudomány klasszikus ismeretanyagát, hogy sikerült elkerülnie a műfaj veszélyeit: a végzetes leegyszerűsítéseket, a végleges lezártság érzését. Sőt, olykor a recenzens inkább azt érzékeli, hogy több „tankönyves” megoldásra lett volna szükség.A második részben Bayer igyekszik elhatárolni a politika in
tézmény elméleti és rendszerelméleti fogalmát, ám miután a rendszerelmélet fogalmai és legfontosabb állításai következetesen nem kerülnek kifejtésre - mint ahogy sajnos a szerző a végső verzióból a racionális választás elméletéről és a konfliktuselméletről írott színvonalas részeket is kihagyta-, nehezen érthető, hogy mi is a valódi értelme a megkülönböztetésnek. A következőkben használt intézményelméleti leírás alkalmazkodik a



TÖRÖK GÁBOR 262bevezető munkák követelményeihez: korrekt képet kínál a politikai rendszerről.Mint minden bevezetés, ez a könyv is kénytelen megküzdeni a szelektálás és a mélység problematikájával. Bayer igyekszik a magyar politikai rendszerre vonatkozó ismereteket is átadni, ám Körösényi András megjelent munkája (1998) után talán érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy szükséges-e ezen óhatatlanul szűkített részek szerepeltetése. Annál is inkább, mert a szerző nem mutatja be mindenhol a magyar vonatkozásokat: a pártok esetében például kísérletet sem tesz erre. Amennyiben ennek a területnek a tárgyalását a magyar politikai rendszerről szóló rendszerezett munkáknak engedné át, talán a politikatudomány klasszikusaira is több hely maradna. Különösen a párt- rendszerek tipológiájánál érzem fontosnak, hogy Sartori mellett más szerzőket is ismertessen a munka. A Sartori-tipológia esetében a szerző a predomináns típust a nem versengő csoportban tárgyalja, holott éppen a verseny léte különbözteti meg a hegemon rendszerektől.A könyv csak felületesen szól aválasztói magatartás vizsgálatáról, s egyáltalán nem ismerteti a legfontosabb elméleti modelleket és empirikus tapasztalatokat. Miután e tárgykörben folynak talán a legszínvonalasabb hazai empirikus kutatások, a modellek bemutatását elengedhetetlenül fontosnak gondolom,A szükségszerű hiányok után azonban ismét egy komoly innovációhoz értünk. Bayer ugyanis az eddigi könyvektől eltérően két fontos területről is ír a - szerző kifejezésében - politika tartalmi oldaláról (policy) és a politikai rendszerek változásáról szóló részekben. A közpolitikái látásmód felvillantása önmagában is komoly eredmény, hiszen e terület művelése valóban elképzelhetetlen a magyar politikatudomány által egyelőre mostohán kezelt empirikus kutatások nélkül. Bármennyire is dicséretes azonban a szándék, ezt az alfejezetet tartom mégis a könyv leginkább kidolgozatlan részének. A szerző tizenhét oldalt szentel a kérdésre, és bár rengeteg dolgot említ, alapvetően mégsem ad világos képet a közpolitika lényegéről. Bizonyos dolgokat a kelleténél talán részletesebben tárgyal (például a közpolitika osztályozási szempontjai), más talán fontosabb kérdéseket pedig egyáltalán nem említ meg (közpolitika-koncepciók, közpolitika-filozófiák, a közpolitika háttérelméletei stb.), a hivatkozott irodalom pedig nem tükrözi a nemzetközi trendeket. Az alapvető problémát abban látom, hogy az egyébként érdekes fejtegetéseket olvasva nem alakulhat ki világos kép az olvasóban arról, hogy valójában mi is a közpolitika lényege, milyen konkrét kutatásokra ad lehetőséget.Hasonló problémát vélek felfedezni a politikai rendszerek változásáról szóló fejezetben, amely szintén sok kérdéssel foglalkozik, talán olykor inkább esszéisztikus, semmint egy tankönyv szigorúságára jellemző stílusban, de a tranzitológia alap



POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2000. 1-2. SZÁM___________________________263fogalmait, legfontosabb szerzőit (például: Rustow, Schmitter) és modelljeit csak érintőlegesen tárgyalja.A nemzetközi politika - nemzetközi kapcsolatok fejezet sze
repeltetése szintén újdonságnak számít. Bátor - de nem vakmerő - vállalkozás, hogy a szerző bevezetésében ennek a hihetetlen anyaggal dolgozó diszciplínának is igyekszik helyet szorítani. Kétségtelen, a politikatudomány tárgykörébe beletartozhatnak azok a kérdések, amelyeket Bayer megpróbál körüljárni, de a több mint nyolcvanoldalas fejezet alaposan megterheli a könyvet. Fontos döntés, hogy az ilyen határterületnek számító kérdésekről kell-e beszélni (a politikatudományban, persze, minden határterület), amennyiben azonban a szerző úgy határoz, hogy szerepelteti, kisebb terjedelemben lehetetlenség ezekről a kérdésekről írni. Néhány terület, különösen a történeti részek, így is olykor óhatatlanul a túlzott leegyszerűsítés vádjára adhatnak okot. Magam is tamáskodtam, hogy vajon szükséges-e ezekről a kérdésekről beszélni, hiszen politológushallgatók minden bizonnyal önálló stúdiumokat hallgatnak majd e témában. Bayer azonban olyan fontos kérdéseket is érint (a globalizációtól a szuverenitásig), amelyek nem kerülhetők meg még egy bevezető munkában sem. így aztán ez az újítás is inkább figyelemre, semmint elítélő kritikára érdemes.A zárófejezetben újabb határterülettel, a politikai szociológi
ával foglalkozik a szerző. Itt a tagolás már nem követi a politológiai háromszög logikáját, s bár a téma - talán erőltetetten? - elhelyezhető lett volna ebben a rendszerben, a szerző nem tesz kísérletet az összekapcsolásra. Három kérdéssel foglalkozik: a politikai elit és osztály szerepével, a politikai kommunikációval, valamint a politikai kultúra fogalmával. Ez utóbbi rész a munka fontos eleme. A szerző ismerteti a klasszikus írások tanulságait, de talán hasznos lett volna az alapvető modellek újragondolását is bemutatni. A magyar politikai kultúráról írottakra pedig ugyanaz a dilemma érvényes, amit az intézmények kapcsán már említettem. A rész teljes elhagyását vagy empirikus adatokkal való kibővítését javasolnám.A harmadik (nemzetközi politika) és a negyedik (politikai szociológia) fejezetet persze még számos újabb rész követhetné, hiszen a szerző - általam helyesnek vélt - logikája alapján a politikai pszichológiától a politikai antropológián keresztül egészen a politikai gazdaságtanig sok minden legitim elemét képezhetné egy ilyen bevezetésnek. Nemzetközi mintákat tekintve is elfogadható azonban, hogy Bayer ezeket a részeket meghagyja a további tanulmányok számára.Összefoglalva tehát azt mondhatom, hogy ha az arányok és a mélységek tekintetében lehet is vitatkozni, a bevezetés követelményeinek jól megfelelő témákat tárgyal a szerző. Szívesebben láttam volna olyan könyvet, amelyben a nemzetközi politikatudomány módszerei, klasszikusai, modelljei és eredményei még



TÖRÖK GÁBOR 264ennél is hangsúlyosabban szerepelnek, s a magyar vonatkozású részeket átengedi a könyv önálló, kiérleltebb tanulmányozásra. Az elméleti orientáltság mellett az empirikus politikatudomány- mint a nemzetközi kutatások jelentős részét lefedő vállalkozás ~ hangsúlyosabb megjelenését is nagyon hasznosnak látnám, s Örömteli, hogy Bayer könyve egy kis lépést tesz is ebbe az irányba.A tanítás, a használat során természetesen számos érdekes tapasztalat halmozódik fel egy könyvről. Talán megbocsátható, ha a recenzió keretében ezekről is számot ad a recenzens. Az .első év tapasztalatai azt mutatják, hogy a hallgatók számára a legkönnyebben használható fejezet a második rész, amelyben a szerző igyekszik magát a tankönyvírás követelményeihez tartani. A téma egzaktsága is arra ösztönzi, hogy e helyen olvasmányos, elgondolkozó és gondolkodásra ösztönző stílusát szigorúbb, feszesebb előadásra változtassa. Korábban azt gondoltam, hogy az első fejezet a hallgatók számára is hasonlóan érdekes és fontos lesz, de a beszámolók alapján úgy tűnik, hogy ennek a fejezetnek az eltérő stílusa - a téma elvontságával párosulva ~ nehezen érthetőbbé teszi a tárggyal elsőként találkozók számára. A szerző rengeteg új kifejezést vezet be, ezek többségét korrekt módon el is magyarázza, de azonnali használatuk a tapasztalatok szerint nehezen feldolgozhatóvá teszi az írást. Azt gondolom, hogy erre a fejezetre is illik a Bihari-Pokol tapasztalata: igazán a későbbi tanulmányokkal felvértezve lehet értékelni, újragondolni.Miután a munka bevallottan politikatudományi tankönyvnek készült, az olvasmányos -stilus ugyan könyvként nagy előnye, de tankönyvként talán javíthatná, ha a szerző erőteljesebben alkalmazta volna a jegyzetek sajátjait: a világos elhatárolásokat, a lényeges részek gyakoribb kiemelését, a megértést segítő táblázatokat, ábrákat.Az azonban kétségtelen, hogy a magyar politikatudomány ezzel a könyvvel egy újabb fontos állomásához érkezett, a bevezetőben röviden ismertetett eddigi munkákkal együtt most már rendelkezésünkre áll egy olyan jegyzetválaszték, amely alkalmas lehet arra, hogy a bevezető kurzusok háttéranyagául szolgáljon. A tudományterület legfontosabb feladata megítélésem szerint most már az, hogy alapkutatásokkal segítse az újabb munkák megszületését, hogy végre adatokkal erősítse meg vagy cáfolja azokat a toposzokat, amelyeket a magyar politológusok az elmúlt tíz évben leírtak. A tudományterületre, nézve a legnagyobb veszélynek éppen azt látom, hogy megmarad a nemzetközi modellek ismertetésénél, és nem tesz kísérletet arra, hogy- elméleti fejtegetéseken és publicisztikai írásokon túlmenően - szisztematikusan feldolgozza a magyar politika történéseit. A magyar politikatudomány jelen állapotai leginkább a múlt századi szociológiához mérhetőek, azzal a jelentős különbséggel,



POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2000. 1-2. SZÁM___________________________265hogy a nemzetközi modellek, kutatási irányok segítenek megmutatni az utat a valódi tudományos teljesítmény irányába.A tudományterület intézményesülése, a berendezkedés és a konszolidáció fontos állomása Bayer József könyve. Ezt követően elméleti megközelítésből most már az olyan munkáknak van létjogosultságuk - mint a nemzetközi mércével mérve is alapműnek számító, a közelmúltban megjelent, Lánczi András által írt Demokrácia és politikatudomány című monográfia - amelyek egy-egy területet járnak körül aprólékosan, akár normatív irányultsággal. A terep most már a kutatásé kell, hogy legyen, mert e nélkül minden, amit ma magyar politikatudománynak hiszünk, nem egyéb, mint egy ócska légvár. S hogy aztán a „szenthármasság” jegyében, vagy valami másban építkezünk-e, e nézőpontból apró részletkérdésnek számít csupán.
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