LÁNCZI ANDRÁS

A politikatudomány állapotáról
A modern politikatudomány állandó identitásválsággal küszködik. Ezt
az önismereti válságot számos ok együttesen idézi elő, ám valamennyi
ok mögött egyetlen kérdés húzódik meg: lehetséges-e egyáltalán a
politikáról szóló tudomány? A kételyt táplálják azok a tények, melyek
szerint a politikatudomány ez ideig nagyon kevés törvényt állapított meg
(Ricci 1984: 294). A kétely további forrása, hogy a politikatudomány
maga is politikai jelenség. Theodore 1 Lowi megállapítása szerint
„minden rezsim önmagával összhangban lévő politikát alakít ki, ezért
minden rezsim önmagával összhangban lévő politikatudományt alakít
ki” (Lowi 1992). A tudomány elvben egyesíti a tudósokat, a politika
viszont megosztja őket. Gábriel A Almond négy csoportba osztja a
politikatudósokat aszerint, hogy milyen ideológiát, illetve módszertani
elveket követnek. Az így fölvett koordinátarendszerben a politikatudós
ideológiailag lehet „jobboldali” vagy „baloldali”, módszertanilag pedig
vagy a „kemény”, vagy a „puha” módszerek közül választhat. Ily módon
a négy csoport: „kemény baloldali”, „kemény jobboldali”, „puha balol
dali”, „puha jobboldali” (Almond 1984:4 skk). Ezek a csoportok egyben
önálló politikatudományi iskolákat képviselnek. A polítikatudósok
többsége persze valahol középen helyezkedik el, ideológiailag mérsékel
tek, módszertanilag pedig innen is, onnan is csipegetnek. Ezzel együtt
is azt kell mondanunk, hogy nincs egységes politikatudomány, nincs
egyetlen paradigma, amely a politikatudományt uralná.
Ezzel kapcsolatban szinte félve jegyzem meg, hogy a divatszóvá lett
„paradigma” szellemi atyja, Thomas Kuhn a társadalomtudományokat
kizárta a modelljéből. Nevezetes könyve előszavában írja: „Különösen
az lepett meg, hogy milyen sok és milyen mély, nyílt véleménykülönbség
van a társadalomtudósok közt a jogos tudományos problémák és
módszerek jellegét illetően.” Noha a természettudományok sincsenek
beoltva az efféle viták ellen, „A csillagászat, a fizika, a kémia vagy a
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biológia gyakorlata általában mégsem vált ki alaptételekig menő vitá
kat.,. E különbség okát keresve jutottam el azoknak a tényezőknek a
felismeréséhz, amelyeket azóta a tudományos kutatás »paradigmáínak«
nevezek” (Kuhn 1984: 10 skk). Vagyis Kuhn éppen a társadalomtudo
mányok és a természettudományok működése közti különbség értelme
zésén keresztül dolgozta ki a tudományos paradigma fogalmát. A
pozitivista társadalomtudósok ezt a kuhni felismerést többnyire figyel
men kívül szokták hagyni.
A politikatudomány identitásválságának egy további forrása általában
érinti a modem tudomány helyzetét. A modern tudomány valamikor
végtelen haladást ígért. Mára kiderült, hogy a korlátlan fejlődés eszméje
tarthatatlan. Egyre több a kételkedő hang a politika és a politikatudo
mány közti együttműködést illetően is. Dávid Collingridge és Colin
Reeve egészen sarkítva állította szembe a tudomány mítoszait a tudo
mány realitásaival (Collingridge-Reeve 1986). A vizsgált területek ép
pen a tudomány és a politikai döntések közti kapcsolat elvi kérdéseinek
a tisztázása volt. Könyvük alcíme is ezt fejezi ki: A szakemberek szerepe
a politika alakításában. Felfogásuk szerint öt mítosz él a tudománnyal
kapcsolatban: először is, hogy a tudomány az igazsághoz vezet el,
másodszor, a szakemberekről feltételezik, hogy egyet tudnak érteni
(legalábbis egymás között), harmadszor, hogy a tudomány egységes,
negyedszer, egy tudományos elképzelés értékelését nem befolyásolhatja
az a szempont, hogy mire is akarják alkalmazni („az irrelevancia elve”),
végül, hogy a politikát a tudományra lehet alapozni. A szerzők szerint
a valóság egészen mást mutat: a tudomány nem vezet el az igazsághoz.
A szakemberektől nem várható el, hogy egyetértsenek („A szakemberek
sokkal inkább bírósági védőügyvédekhez hasonlítanak, semmint a la
boratóriumban dolgozó semleges tudósokhoz” [Collingridge-Reeve
1986: 17]), a tudomány nem egységes, az irrelevancia elve védhetetlen,
a tudományra nem lehet politikát alapozni. A könyv végül is arról szól,
hogy a fenti szembeállítást esettanulmányok sorával igazolják a szerzők.
Úgy vélem, a bős-nagymarosi eset akár kitüntetett helyet kaphatott
volna a szerzők példatárában.
A modern politikatudomány egyik legsúlyosabb dilemmáját Dávid M.
Ricci fogalmazta meg a The Tragedy o f Political Science című művében
(1984). Ricci elsősorban a politikatudomány épületének falain belüli
ellentmondásokra, a politikatudósoknak saját tudományukkal kapcsola
tos elégedetlenségére irányítja a figyelmet. Mi lehet az oka annak —
teszi föl a szerző a kérdést —, hogy a megismételt felmérések (1960,
1969, 1976) egyértelműen azt mutatják, hogy a politikatudósok — sok
kal inkább, mint más tudományok művelői — mélységesen csalódottak
választott hivatásukkal kapcsolatban? Az 1976-os felmérés adatai szerint
„a politikatudósok egyre elégedetlenebbek a hivatásukkal, olyannyira,
hogy a megkérdezetteknek csupán a 24 százaléka mondta azt, hogy ha
újra kezdené, akkor is a politikatudományt választaná hivatásul” (Ricci
1984: 18). Az idézett felmérések, valamint különböző vélemények alap
ján a szerző arra a következtetésre jut, hogy a panaszok közös okra
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vezethetőek vissza: a politika tudománya nem képes egyértelmű utat
mutatni a jó társadalomhoz. A különböző politikatudományi nézetek,
tanítások egymásnak ellentmondanak, olykor kioltják egymást, így a
politikatudomány nem tud fölmutatni olyasmit, amit mindenki — mint
tudományosan megalapozottat — elfogadna. A politikatudomány azért
tragikus hős, mert kettős kötésben van: a politikatudomány egyrészt
elfogadja a tudományos technikákat, hiszen tudomány kíván lenni,
másrészt viszont a demokratikus ideálok elkötelezettje. „A politikatu
dósok tudományosan szeretnék tanulmányozni a politikát... Ezek a
tanulmányok azonban nem mindig pozitív színben tüntetik föl vizsgáló
dásaik konkrét tárgyát. A tudományos kutatás folyamatosan tagadja a
demokratikus ideológia tételeit, például az átlag állampolgár racionali
tására vonatkozó tételt” (Ricci 1984:24). Nem egyébről van itt szó, mint
arról, hogy a politikatudomány mint tudomány eljuthat a demokrácia
megkérdőjelezéséig. A felvetett dilemma valóban nem új. A klasszikus
— Machiavelli fellépés előtti — politikatudomány már szintén beleüt
között ebbe a kérdésbe, amely az emberre, az ember természetére föltett
kérdéssel azonos. A klasszikus válasz a természeti törvény elfogadását
ajánlja, valamint a vegyes kormányzati forma bevezetését. A tiszta
demokratikus kormányzati forma ugyanis (Platón: Állam, VIÍI. könyv;
Arisztotelész: Politika, főként a VII. könyv) nem egyeztethető össze az
emberi természettel, illetve a társadalom tényleges működésével. A
modern demokrácia — a képviseleti rendszer föltálalásával — arisztok
ratikus elemeket vezetett be, így kívánták megoldani azt a gyakorlati
problémát, hogy a közvetlen demokrácia nagyobb földrajzi területen,
nagyobb népességgel nem működőképes. A politika alaptermészetét
azonban a modern demokrácia sem változtatta meg. A politikának ezt
az alapvonását Leó Strauss a következőképpen fogalmazta meg: „Min
den politikai cselekvés vagy a megőrzésre, vagy a változtatásra irányul.
Amikor a megőrzést választjuk, akkor a rossz irányba történő változást
kívánjuk megakadályozni, amikor változtatni akarunk, akkor valami
jobbat kívánunk megvalósítani. Minden politikai cselekvést tehát a
jobbról és a rosszabbról alkotott valamilyen gondolat vezérel” (Strauss
1988).
Bármi legyen is a modem politikatudomány önmagáról alkotott
felfogásának a kiindulópontja, előbb-utóbb szembe kell néznie a politika
alapvető kérdéseivel. Bárhogyan próbálja is a modern politikatudós
szűkíteni a politika fogalmát (lásd pl. Tőkés 1988: 11), a redukcionista
kísérletek szükségképpen feloldhatatlan ellentmondásba keverednek
egymással. Nem véletlen, hogy a politikatudomány rendre kénytelen
föltenni önmagának a kérdést, hiszen maga is politikai jelenség. Ez a
kérdés tulajdonképpen kettő: „Mi az ember?”, illetve „Mi a jobb és mi
a rosszabb?”
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AZ AMERIKAI MINTA
A politikatudomány a politikáról szóló tudás nevére aspirál, azaz a
politikai vélemények tudással való fölcserélése a célja. Az európai
politikai gondolkodás két alapvető módszert alakított ki a politika
tudományos tanulmányozására. Az egyiket a nagy gondolkodók norma
tív jellegű, logikailag kifinomult, bölcsességre törekvő gondolatai kép
viselik, a másikat a tapasztalati adatok összegyűjtésén alapuló leíró
empirizmus. Az utóbbi a 20. századi politikatudomány uralkodó tudo
mányeszménye, amely az amerikai politikatudomány fölemelkedésével
együtt vált meghatározóvá. Bernard Crick szavaival: „A politika tanul
mányozása ma az Egyesült Államokban méretében, tartalmában és
módszerében egészen egyedülálló a Nyugat szellemi fejlődésében"
(Crick 1982: XI). A világ nagy részén az amerikai típusú politikatudo
mány terjedt el, ezt tekintik mintának. Ennek lényege a kvantitatív
módszerek általános alkalmazása, kulcsfogalmai a megfigyelés, mérés,
számolás. Az igazság kritériuma kizárólag az empirikus bizonyíthatóság.
Tbcqueville sokat idézett mondata — „A new Science of politics is
needed fór a new world” — sokáig csupán frappánsan megfogalmazott
fölismerés maradt. Amerika ugyanis egészen jói megvolt bármiféle
komolykodó politikatudomány nélkül. Különösen a műit század első
felében „általános egyetértés mutatkozott az eredményes politikai gya
korlat általános mintáját illetően", így aztán nem is támadt komoly igény
„a gyakorlat doktrinális kikristályosítására" (Crick 1990: 7).
Charles Merriam didaktikus tömörséggel foglalta össze (1970: 132)
az amerikai politikatudomány fejlődési szakaszait: 1. 1850-ig az a priori
és a deduktív módszer uralta az amerikai politikai gondolkodást; 2.1850
és 1900 között a történeti és komparatív módszer vált általánossá; 3. a
századforduló után kezdett kibontakozni az empirikus adatgyűjtésen és
mérésen alapuló politikatudomány, míg a behaviorista pszichológia
behatolása a politikatudományba nyitotta meg a negyedik korszakot. A
modern, behaviorista politikatudomány az 1920-as és 1930-as években
a chicagói iskola tévékenységével vette kezdetét. Ennek az iskolának a
hatása máig meghatározó. Noha az 1960-as évek politikai eseményei
megrázkódtatták az amerikai politikatudományt is, az alapvetően beha
viorista elkötelezettségű diszciplína megmaradt a pozitivista, relativizáló
és historicista megközelítési mód mellett. Ezek az évek mégsem múltak
el nyomtalanul: egyre szaporodott azoknak a száma, akik tarthatatlan
álláspontnak tekintették a deskriptív, értékmentes, empirista tudo
mányfelfogást. Dávid Easton vezette be a posztbehaviorista politikatu
domány megjelölést, melynek lényege a politikaelmélet és az értékek
rehabilitálása. A hatvanas éveket a liberális politikaelméletek reneszán
szával szokás azonosítani (vö. Germino 1968). Újra központi kérdéssé
vált a politikatudomány erkölcsi elkötelezettsége. Röviden: az 1960-as
évektől fokozatosan érlelődött a felismerés, hogy a politikatudomány
maga is politikai jelenség; hiába Ölti magára a hűvös objektivitás
jelmezét, egy nagyobb entitásba, a politikai közösségbe ágyazódik be, és
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időről időre tisztáznia kell a viszonyát ennek a közösségnek a politikai
céljaihoz.
Az amerikai politikatudomány fejlődését az amerikai alkotmány
liberális alapelveinek a gyakorlati értlemezése és feltétlen elfogadása
tette lehetővé. Ezek az alapelvek a modern liberális demokrácia és
egyben politikatudomány posztulátumai. Az első liberális posztulátum
szerint minden ember elidegeníthetetlen jogokkal van felruházva. Má
sodszor, az ember racionális lény, s mint ilyen képes önállóan megítélni,
hogy adott helyzetben miként döntsön az érdekeivel összhangban.
Harmadszor, az emberek politikai csoportokat alkotnak, hogy politikai
céljaikat meg tudják valósítani. Negyedszer, lehetséges az emberek
akaratával összhangban lévő felelős korányzat megválasztása. Ötödször,
a liberális demokrácia a haladásban és a tudományban való hiten alapul.
Itt érdemes megjegyezni, hogy a német típusú politikatudomány nem az
egyént, hanem az államot tekintette a politika tanulmányozása kiindu
lópontjának. Az állam jogi vizsgálata és nem az egyén racionális
döntéseinek az elemzése a német politikai gondolkodás tradicionális
útja. A német politikai gondolkodók számára az állam s nem az egyén
a legfőbb erkölcsi entitás. Ez az oka annak, hogy önálló politikatudo
mány nem is alakulhatott ki német földön, a politika tanulmányozása
alárendelődött a jogtudománynak (Crick 1982: 13).
A modern tudomány célja okozati sorok fölállításával egy-egy részte
rület jelenségeinek a magyarázata. A modern tudós szigorú szabályokat
állít fel, hogy egy magyarázat, elmélet, állítás mikor tekinthető tudo
mányos igazságnak. Berbert Feigl, a logikai pozitivista iskola egyik
képviselője szerint a tudomány célja a leírás, magyarázat és előrejelzés
(Feigl 1949). Felfogása szerint valamely tudományos eredménynek a
következő feltételeket kell teljesítenie: 1. Interszubjektív ellenőrizhető
ség — vagyis bárki ellenőrizni tudja az adott tudományos állítást, aki
elég felkészült és megfelelő eszközei vannak hozzá. Feigl ezt nevezi a
„tudományos objektivitás” követelményének; 2. Megbízhatóság, illetve
a megerősítés elégséges foka. E kritérium a vélemény és a tudás megkü
lönböztetését célozza. A kettő közti határvonal meghúzása azért nehéz,
mivel ez a vonal soha nem abszolút; 3. Egyértelműség és pontosság; 4.
Koherencia és szisztematikus fölépítés. Feigl T H. Huxley tudomány
meghatározására támaszkodik e pont értelmezésekor, miszerint a tudo
mány „organized common-sense”, vagyis bárki számára hozzáférhető
tények „szervezett” egysége; Végül (5.) a tudományos ismeret legyen
átfogó, általánosító. A tudományos ismeret — szemben a köznapi tudat
individualizáló természetével vagy bornírt általánosításaival — mindig
megalapozott általánosító megfogalmazásban fejeződik ki.
Vajon a politika tanulmányozója képes teljesíteni ezeket az elváráso
kat? Annak ellenére, hogy az eddigiekben a szkeptikus hangok voltak
túlsúlyban, a föltett kérdésre igennel válaszolok. Ezek a kritériumok
ugyanis nem tartalmaznak semmi olyasmit, amit — mondjuk Arisztote
lész — ne teljesített volna. Egyetlen szempont van, amely kimarad ebből
a megközelítésből: a morális. A politika —- kezdetektől fogva — a jó
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életről alkotott különböző felfogások, vélemények ötvözete, illetve
ütköztetése. A politika tehát értékkonfliktus, át van szőve morális
szempontokkal. Az értékkonfliktusok kimenetele meglehetősen bizony
talan, így a politikai előrejelzések inkább csak találgatások, vélemények,
semmint megbízható jelentések. Természetesen az értékkonfliktusok
mellett az érdekkonfliktusok játszanak döntő szerepet: a kétféle konf
liktus kölcsönhatása olykor meghökkentő formációkat hozhat létre. A
politikatudomány ezekben a kérdésekben többnyire csak kullog a való
ság után.
Sajátos módon kapcsolta össze Kari Popper a tudománnyal szemben
támasztható módszertani követelményeket a modern liberális demokrá
cia, a „nyitott társadalmak” fenntartásának lehetőségével. Felfogása
szerint egy társadalom nyitottságát a tudomány garantálhatja (lásd a
liberális demokrácia hitét a fejlődésben és a tudományban). A zárt
társadalmak azért zártak, mert egyetlen, dogmaként kezelt aiapelven
nyugszanak. Ilyen dogma lehet az osztályharc elmélete vagy az árja faj
fensőbbrendűségének a „tudományos” tana. A modern zsarnokságok
ugyanis — szemben a premodern zsarnokságokkal — tudományosan
megalapozott ideológiákkal kívánják legitimálni a hatalmukat. A tudo
mányra hivatkozás oly általános a modern politikában, hogy Popper
életre szóló gondolkodási programot alapozott erre a kérdésre: „Lehet
séges-e objektív tudás?” Ha erre a kérdésre „nem” a válasz, akkor
bármilyen társadalmi rendszer igazolható „tudományos” eszközökkel.
Ha viszont „igen” a válasz, akkor objektív mércék is fölállíthatóak,
amelyekkel meg lehet állapítani valamely állításról, hogy tudományos-e
vagy sem. Popper a következő kritériumrendszert dolgozta ki. Az első
követelmény, melyet bármely állításnak teljesítenie kell ahhoz, hogy
tudományosnak nevezhessük, az ellenőrizhetőség. Ez a követelmény
megfelel Feigl első elvének, az interszubjektív ellenőrizhetőségnek
(Popper 1947: 206). A második követelmény, a falszifikáció elve, már
sajátosan popperi. A tapasztalat azt mutatja, hogy a későbbi tények,
újonnan fölmerülő szempontok eíőbb-utőbb megkérdőjeleznek minden
tudományos állítást, elméletet. Ha ez így van, akkor a tudósnak köteles
sége a tudományos tételét olyan formában megfogalmazni, hogy az
bármikor megcáfolható legyen. Egy tudományos tétel empirikusan
bármikor ellenőrizhető: a falszifikáció és nem a verifikáció garantálja
egy tétel tudományosságát. Egy tudományos rendszertől nem várható el,
hogy pozitív értelemben mindenkor elfogadható legyen, az ellenőrizhe
tőség feltételének viszont mindig rendelkezésre kell állnia; egy elméleti
rendszer a tapasztalat révén bármikor megdönthető (Popper 1947:206).
Popper harmadik követelményét talán módosíthatóságnak (tentativity)
fordíthatjuk: ez az alapelv azt mondja ki, hogy még azoknak az állítások
nak is, amelyek kiállták a falszifikáció próbáját, nyitottnak kell maradni
uk a módosításra. Dávid Rica a három alapelv logikus következményé
nek tartja a negyediket, amely szerint a tudományban tanácsosabb a
módszerre, mint az eredményre tenni a hangsúlyt (Popper 1947: 206;
Ricci 1984: 117).
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Popper — csakúgy mint Kuhn — figyelmeztet, hogy a tudományra
vonatkozó elképzelései elsősorban a természettudományokra alkalmaz
hatóak (Popper 1947: 206). Ennek ellenére — csakúgy mint Kuhn
esetében — Popper tudományfölfogását minden megszorítás nélkül
használják a társadalomtudományok tárgyalásakor is. Tudományelméle
tében Popper a neopozivisták nyomdokain haladt és a metafizika
kiküszöbölésén fáradozott. Politikai gondolkodóként a progresszivista
liberális eszmék barátja. Ezt a két irányzatot kapcsolta össze, hogy
kimutassa a marxizmus metafizikai jellegét és ily módon tudomány
talannak minősítse. A nagy paradoxont azonban ő sem oldhatta meg: az
értéksemleges tudomány és az értékkonfliktusokkal terhelt politika
közti viszony tárgyalását eleve csak értéktételezésekből kiindulva lehet
megkezdeni. Vagyis először van az értékek nem tudományos világa, és
csak azután — ezen építkezve — következik a tudomány objektivitása.
Popper mindenesetre olyan fölfogással ajándékozta meg az amerikai
politikatudományt, amely kiválóan beleilleszkedett a behaviorista esz
meiségbe — legalábbis a hatvanas évekig. Ezután viszont az amerikai
politikatudomány elvesztette a magabiztosságát, önismereti válságba
került. Egyfajta tanácstalanság, apátia látszik erőt venni az amerikai
politikatudósok egy részén. A kommunizmus felett aratott győzelmet
erősen beárnyékolja Amerika relatív hanyatlása. Nem véletlenül akarja
Theodore J. Lowi fölrázni a kollégáit: „A modern politikatudomány
vétkei között mind közül a legnagyobb a szenvedély hiánya” (Lowi
1992).
A HAZAI POLITIKATUDOMÁNYRÓL
A magyar politikatudomány számos vétke között a szenvedély hiánya
biztosan nem szerepel. Mi több — érthető módon — a magyar politi
katudósok egy részét talán túlságosan is áthatja a napi politika elkerül
hetetlen szenvedélyessége. A politikatudománynak ez az aktivista fölfo
gása — igaz, más körülmények között — elvi megfogalmazást is nyert a
nyolcvanas évek elején (vö. Ágh 1981). Részben ez az aktivista szemlélet,
részben a politikatudománynak a politikát közvetlenül kiszolgáló, segítő
funkciójába vetett hite az oka annak, hogy a mai magyar politikatudo
mány ateoretikus. Ez nem feltétlenül kritika: el tudok képzelni olyan
politikai irodalmat, amely nem törekszik általánosításokra, politikai
közvéleményt teremtő ereje van, funkciója kimerül a napi politika
kérdéseinek megtárgyalásában, mélyíti az aktuális politikai problémák
megértését, afféle árnyékpoíitizálást folytat, írásos műfaja napilapba írt
cikk vagy interjú. Egy ilyen típusú politikai irodalomban nincs szükség
szakmai öntudatra, nem érdeklődik saját múltja iránt, főként a jelennek
él, és tanítható módszertana sincs.
A magyar politikatudomány azonban — a jelek szerint — a teoretizáló politikai irodalom irányában kíván haladni. Ennek számos írásbeli
bizonyítéka van,1 Tudománnyá fejlődésének az egyik legnagyobb akadá
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lyát abban látom, hogy nincs szakmai Öntudata, amely megfelelő magabiztosságot kölcsönözne a különféle, a szűk szakmai berkeken túli
vitákban. A következőkben ennek az öntudathiányos állapotnak az okait
szeretném megvizsgálni.
Az első okot az önismeret hiányának nevezem. A mai magyar
politikatudomány nem ismeri kellően sem az uralkodóvá vált amerikai
politikatudomány eddigi fejlődését, sem a hazai politikai gondolkodás
nak a múlt század második feléig visszanyúló történetét. Szemben az
általánosan elterjedt felfogással, a magyar politikatudomány nem az
1980-as években született meg — legfeljebb feltámadásáról beszélhe
tünk. Vitathatatlan, hogy a kommunista időszakban legitim módon
egyetlen „politikatudományt” lehetett művelni, a tudományos szocializ
must, amely a „modern proletariátus osztályharcának elmélete, politikai
tudománya”. Ehhez képest valóban előrelépés volt az önálló politikatu
domány megalapítása és intézményes, akadémiai elismertetése a hetve
nes évek végétől kezdve. Ez azonban csupán újjáalakulásnak minősíthe
tő, hiszen már a múlt század második felétől kezdve beszélhetünk önálló
politikatudományról Magyarországon — igaz, erősen a német jogászias
minta hatása alatt állt, amit az is bizonyít, hogy az első politikatudomá
nyi könyvek német művek fordításai voltak. Világosan különbséget kell
tenni a modern magyar politikai irodalom megszületése és a modem
politikatudományi irodalom megjelenése között. A modern magyar
politikai gondolkodás kezdetét az 1790-es évekre tehetjük, az önmaga
helyzetét, belső problémáit is fölvető politikatudományi irodalom csírái
viszont csak a múlt század közepe táján jelenik meg. A számottevő,
nagyobb összefoglaló politikatudományi művek pedig csak a századfor
duló tájékán jelentek meg. Ennek a korszaknak kétségtelenül a legbe
folyásosabb politikatudósa Concha Győző volt.2
A politikatudomány öntudatra ébredésének korábban is, ma is előfel
tétele, hogy a politikatudomány művelője bizonyos távolságot tartson a
közvetlen politikától. A politikatudomány belső helyzetét kevésbé isme
rők a „politológiát” egyfajta elemző zsurnalízmussal azonosítják. Nem
kívánom ezzel kapcsolatos véleményemet (Lánczi 1992) újra kifejteni,
csupán jelzem: a zsurnalizálódás azért hat az egészséges szakmai öntudat
megerősödése ellen, mert a napi politikának a politikatudományétól
eltérő logikáját erőlteti a politikatudományra.
Az öntudatot gyengítő második tényező a politikatudomány nyelvével
függ össze. Égető gond a magyar politikatudományi diskurzus kiforrat
lansága. A nehézségek már olyan egyszerű kérdéseknél kezdődnek, mint
például az angol politikatudományi terminusok magyarra fordítása.
Valóságos nyelvújítási mozgalmat lehetne indítani egy sor fogalom
meghonosításáért és tartalmának tisztázásáért. Nagyobb gond, hogy a
magyar politikatudománynak nincs kialakult, saját eredményeit egyér
telmű jelentéssel közlő kommunikációs nyelvezete. Ez két okra vezet
hető vissza: az egyik az eredmények „szűkössége”, a másik a szakma
belső párbeszédének a kialakulatlansága. A diskurzus, melynek eredeti
latin jelentése — „ide-oda futás” — tökéletesen utal a fogalom mai
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értelmére is, univerzális konszenzus kialakítását fejezi ki empirikus és
normatív kijelentések dialogikus-argumentatív elemzése révén. Diskur
zust csak egy kommunikációs közösség alakíthat ki, melynek tagjai
hajlandóak meghatározott szabályok szerint érvelni. A kommunikációs
folyamat résztvevőit az együttműködésnek és az argumentatív konszen
zuskeresésnek kell vezérelnie. Az időzített bomba éppen ezen a ponton
van elrejtve a politikatudomány alatt. Kérdéses ugyanis, hogy a politi
katudományban, amely maga is elvileg ugyanolyan megosztott, mint a
politikai élet, egyáltalán kialakulhat egységes diskurzus. Adott politikatudományi szakterületen belül feltétlenül. Ehhez viszont specializáló
dásra, önálló részterületek és elméletek megjelenésére van szükség. Ha
viszont — amint feltételezem — a magyar politikatudomány ateoretikus
szakaszában van, akkor a diskurzus kialakulására még várai kell.
A magyar politikatudomány további sajátossága az ideológiai tagolt
ság kezdetlegessége. Az Almond által fölvázolt négyes tagoltság már
csak azért sem jöhetett létre, mert az ideológiai dimenzió mellett a
módszertani szempont egyelőre elhanyagolható. Van-e akkor valamilyen
megosztó szempont? Kettőt látok. Az egyik generációs, a másik ideoló
giai jellegű. A fiatalabb politikatudós nemzedék — ha egyáltalán
beszélhetünk ilyesmiről — erősen kötődik az amerikai típusú politika
tudomány hagyományához, megközelítési módszereihez, azokat próbálja
alkalmazni a hazai politika értelmezésében. Ily módon deduktív és
egyelőre kevésbé érzékeny a közvetlen empirikus valóságra, azaz nem
eléggé árnyalt a politikaképe. Szintén a fiatalabb szakemberek sajátos
sága, hogy szívesebben használják a társadalomtudományok „kemény”
módszereit. Az idősebb politikatudós nemzedékek tagjai jobban kötőd
nek a történeti megközelítés módszeréhez, gyakoribb a jogászias szem
léletű megközelítés. Feltételezhetően a nagyobb közvetlen tapasztalata
ik révén árnyaltabban képesek látni a politikai folyamatokat.
Ami az ideológiai megosztottságot illeti, ezzel kapcsolatban egy
tabunak számító kérdést szeretnék érinteni. Nem kerülhető meg ugyanis
az a kérdés, hogy a mai politikatudomány egyelőre magán viseli a
tudományos szocializmusban való fogantatásból eredő erkölcsi szeplőt.
Míg például az amerikai politikatudományban a politikai filozófia és a
pozitivista politikatudomány közötti konfliktus forrása elvi, filozófiai
jellegű, nálunk ez az ellentét politikai természetű. Arról a jelenségről
van szó, hogy a győztes ideológia ritkán könyörületes a vesztes ideoló
giával. A politikai elit egy része a magyar pozitivista politikatudományt
baloldali elkötelezettségűnek tekinti. Ezért eleve fenntartással fogadják
a politológusok kritikáit. Való igaz, hogy a magyar politikatudomány
ideológiailag egyoldalú. Gyakorlatilag hiányzanak a „kemény jobbol
dali” politikatudományi elméletek (pl. racionális választás) hívei és
főként művelői. A többnyire romantikus és historizáló hajlamú magyar
politikai konzervativizmus egyelőre nagyon messze van attól, hogy
politikailag kiindulópontja legyen egy hozzá közelálló „kemény” politi
katudományi iskolának. Az ideológiai megosztottságról tehát elmond
ható, hogy politikatudományi iskolák híján nem meghatározó tényező.
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Ebből az is következik, hogy az egyéni törekvések igen széles skálán
mozognak és nehezen csoportosíthatóak,
A magyar politikatudomány legérzékenyebb pontja a szakmai képzés
és továbbképzés megoldatlansága. A „szakmai képzés” helyett szíveseb
ben használnám a mesterség fogalmát, ez ugyanis sokkal több mindent
foglal magába. A mesterség fogalma felöleli az ismereteken túl azokat
a fogásokat is, amelyek nélkül elképzelhetetlen bármely szakma műve
lése. A politikatudományi képzés a világon mindenhol az egyetemeken
zajlik. Valamiféle politikatudományi képzés alig néhány egyetemen
folyik Magyarországon. Jegyzetek, tankönyvek, szöveggyűjtemények, ki
próbált tanmenetek alig vannak. Nincs kidolgozott követelményrend
szer. Tfeljesen megoldatlan a módszertani képzés. A tankönyvekből
megtanulhatatlan mesterségbeli fogásoknak pedig végképp nincs gazdá
ja. Mire gondolok? Jórészt hiányzik az a típusú személyes kapcsolatrendszer, amelynek révén a hallgatók megtanulhatnák a szakma kézmű
ves fogásait: hogyan kell egy tanulmányt megírni, hogyan kell egy
előadásra készülni, hogyan kell egy pályázati anyagot összeállítani. Nagy
érdeklődéssel forgattam Aaron Wüdawsky Craftways című kis könyvét
(1989), melyben a szerző közrebocsátja a pályafutása során szerzett
személyes tapasztalatait. Olyan egyszerű szabályokat, jó tanácsokat
fogalmaz meg, amelyek eligazítják az ifjabb nemzedékeket, hogy mire
kell figyelni munka közben, mi az, amivel nem kell törődni, hogyan kell
az embernek az idejét beosztania, mikor érdemes könyvtárba menni, és
így tovább. Magyarországon egyelőre minden új generációnak szinte
mindent újra kell kezdenie. Ez erő-, időpocsékolás, és késlelteti a
szakmai önbecsülés megszilárdulását.
Ezzel vissza is értem a kiinduló kérdéshez: az öntudat hiányához. A
modern politikatudomány a modern demokrácia működéséről szóló
tudomány. Védelme jelen körülmények között a politikatudomány
legfőbb morális kötelessége. A politikatudománynak meg kell tudnia
határoznia, hogy mi a „politikai” ma Magyarországon. Értelmeznie kell
itt és most a politikai fogalmak tartalmát. Egyáltalán nem magától
értetődő ugyanis, hogy Magyarroszágon demokrácia van. A tekintélyelvű
politizálásnak legalább akkora hagyománya van, mint a demokratikus
nak, Amikor ez a morális elkötelezettség összekapcsolódik a részletek
pontos tanulmányozásával, és az eredmények általánosabb érvénnyel
fognak bírni, akkor majd nagyobb öntudattal állhat a politikatudomány
a politikai közösség elé.
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JEGYZETEK
* Fontosnak tartom leszögezni, hogy felfogásom szerint a politikai filozófia és a politikael
mélet nem azonos egymással. A politikai filozófia állításainak érvényét nem a gyakorlat
igazolja, míg a pozitivista politikatudomány elm életeit kizárólag a valóság tényei tám aszt
ják alá, vagy kérdőjelezik meg. Az „ateoretikus” megjelölést csupán a pozitivista politi
katudom ány helyzetének jellem zésére kívántam alkalmazni.
2 Concha Győző term ékeny szerző volt, így itt csupán két fontos m űvére szeretnék utalni:
Politika I-H . köt. Bp. 1985 és 1905; A kilencvenes évek reformeszméi és előzményeik.
Franklin Társulat, 1885. Vo. Kun József: Bevezetés a politikába. Franklin-ISrsulat, 1916.
Lásd főként az Előszót és 119. sk.
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CSIZM ADIA ERVIN

Magyar politikatudomány
— múlt nélküli jelen?
Elöljáróban szeretném leszögezni, mennyire szükségesnek tartom a vitát
a politikatudomány helyzetéről, lehetőségeiről. Az elmúlt években
többen kísérletet tettek arra, hogy exponálják a politikatudományban
jelentkező dilemmákat és ellentmondásokat — csak találomra utalnék
Tőkés Rudolf 1988-as cikkére a Századvégben, Pokol Béla 1991-es
írására a Népszabadságban és Lánczi András 1992-es dolgozatára a
Kritikabán —, ám sajnálatos módon az eddigi próbálkozások viszonylag
kevés sikerrel jártak: nem alakult ki sokoldalú nyilvános vita. Hogy
ennek mi az oka, ezúttal nem boncolgatnám, s csak remélhetem, hogy
a mostani vita lezárulásakor (ha egy ilyen természetű vita egyáltalán
lezárható) okosabbak leszünk és alaposabban megismerhetjük egymás
álláspontját.
A szerkesztők első kérdése a magyar politikatudomány és szellemtör
téneti tradícióinak viszonyát firtatja — azt gondolom, nagyon szerencsés,
hogy ez a kérdés került az első helyre. Jómagam úgy látom, ebben a
kérdésben (illetve a kérdésre adott válaszainkban) kimutathatővá válik
a magyar politikatudomány jelenlegi „bajainak” számos összetevője.
Magam úgy tenném föl a kérdést: van-e egyáltalán viszonya a mai
politikatudománynak saját tradícióihoz? Tbdja-e egyáltán, hogy vannak
tradíciói, és ha igen, „hasznáíja-e”, értelmezi-e ezeket a hagyományokat?
Megítélésem szerint — egyetértve Lánczi Andrásnak a Kritika 1992.
szeptemberi számában kifejtett, idevágó téziseivel — meglehetősen
kevéssé ismertek vagy alkalmazottak a modern magyar állam- és jogel
mélet, a pártokra, a parlamentre, a választókra és a választásokra
vonatkozó irodalom tudományos tapasztalatai.
Hogy miért van ez így, többféleképpen magyarázható. Magam azt az
álláspontot vallom, hogy ez összefügg a régi magyar politikatudományi
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irodalom javarészének pár excellence konzervatívizmusával, amelyet azon
ban megkülönböztetnék a politikai konzervativizmustól, A politikai és
a tudományos irányzatok automatikus megfeleltetése és páráiéiként
kezelése legalábbis megkérdőjelezhető.
Hadd érzékeltessem mindezt a liberalizmus (manapság mint a prog
resszív gondolkodás általánosan elfogadott normája) példáján. A magyar
történelem különböző korszakai azt mutatják, hogy céljaikban, kötődé
seikben és értékeikben a liberális politikai irányzatok (pártok) eruroperebbek voltak, közelebb álltak a nyugati normákhoz, mint konzervatív
és különösen keresztény-nemzeti riválisaik. De vajon az következik
ebből, hogy Magyarországon kompakt liberális politikatudományi tradíció
jött volna létre, amelyre akár ma is támaszkodhatunk? Úgy vélem, ez
korántsem állítható, nem mintha a liberális alkatú szerzők nem kísérel
tek volna meg ilyen műveket létrehozni, hanem elsősorban azért nem,
mert ezeknek a próbálkozásoknak egyrészt a tárgyuk, másrészt a mód
szerük nem volt — akadémiai értelemben — tudományos. Azok a
liberális szerzők, akiket ma például a liberális politikai pártok némelyike
tudós elődjének tekint (például Jászi Oszkár vagy Csécsy Imre), nem
vizsgálták a politikatudomány alapkérdéseit és módszereiket is inkább a
politikai folyamatok logikája szerint alakították ki. Nem azt állítom,
hogy az említett szerzők munkáiban ne találhatnánk tudományosan
hasznosítható momentumokat, de azt igen, hogy belőlük, rajtuk keresz
tül a magyar politikatudomány nem határozhatja meg önmagát, illetve
ha mégis ezt teszi, akkor ezzel lemond saját önmegismerésének a magyar
történelem által tálcán kínált lehetőségéről.
De mi teszi bonyolulttá ezt a problémát? Az a „riasztó” fölismerés,
hogy az a létező politikatudományi tradíció nem kis mértékben konzer
vatív, miközben a mai magyar politikai életben a konzervativizmusnak
meglehetősen pejoratív politikai kicsengése van. Magyarán szólva, mint
ha megrettentünk volna attól, hogy a sokak által vallott liberális érté
keknek nem találunk — legalábbis a tudományban — történeti előké
peket. Ambivalens hát a viszonyunk a politikatudomány történeti
tradícióihoz, amiben azonban szerintem az a társadalmi tény is tükrö
ződik, hogy a magyar társadalomnak sincs megfelelő viszonya saját
történetéhez. Illetve egyfajta kapcsolódás mégiscsak létezik, mégpedig a
történelem kitüntetett pontjaihoz: forradalmakhoz, szabadságharcokhoz,
hősies és szinte mindig elvetélt kísérletekhez.
Ha a politikában lehet is erre a „múltszemléletre” építeni, nagy kér
dés, a politikatudományban célszerű-e. Szerintem nyilvánvalóan nem.
Akarjuk vagy nem: a tudománynak megvannak az öntörvényei, és
nagyon is elképzelhető — a művészetekhez hasonlóan —, hogy például
a politikatudomány hanyatló, a politikai ízlésünkkel és reményeinkkel
éppenséggel ellentétes korokban szakad le igazán a politikáról és válik
tudománnyá.
Helyszűke miatt csupán annyit jegyeznék még meg, hogy célszerűnek
tartanám (bár lehet, hogy már folynak ilyen kutatások) ezeknek a
tradícióknak (mondjuk 1867 és 1945 között) szisztematikus számbavé

CSIZMADIA ERVIN

154

telét. Elsősorban olyan szerzők munkáira gondolok, mint Kautz Gyula,
Réz Mihály, Concha Győző és iskolája, Ottlik László, Dékány István és
még sorolhatnám. Fontos lenne a mértékadó elsődlegesen politikatudo
mányi folyóiratok anyagának {Magyar Társadalomtudományi Szemle,
Társadalomtudomány stb.) földolgozása is, illetve bizonyos politikatu
dományi vagy azzal rokon témacsoportok történeti fejlődésfolyamatá
nak szisztematikus elemzése. De említhetném Concha vagy tanítványa,
Krisztics Sándor és mások próbálkozásait a politika fogalmának és egy
szisztematikus államtannak a kidolgozására. Ugyanakkor — ismétlem
— mindezektől élesen megkülönböztetném a liberális politikai hagyo
mányokat.
A második és harmadik kérdés véleményem szerint szorosan Össze
tartozik, ezért összevonva próbálok válaszolni rájuk. A föntebb kifejtet
teket továbbgondolva úgy vélem: valódi irányzatok, iskolák és paradig
m ák nem alakultak ki. Tfermészetesen a magyar politikatudomány az
elmúlt évtizedben nagyon sokat tett a hazai politikai élet leírásáért (és
nem keveset megváltoztatásáért), de — többek között épp az első
kérdésre adott válaszban jelzett tisztázatlanságok miatt — irányzatok és
iskolák nem alakultak ki. Formálódtak különféle álláspontok és gondol
kodásmódok, de ezek nem szerveződtek iskolákká vagy tudományos
paradigmákká.
Valószínűleg azért nem, amiért annak idején a liberális rendszer
kritika sem (pl. A Horthy-rendszerben). A Kádár-rendszerben egy
demokratikus szocializmus normatívájúból kiindulva a politikatudo
mány rendszerkritikus funkciót töltött be. Kevéssé igényelte, a maga
hasznosítható tudományos tradícióinak felkutatását, jobbára csak jelen
centrikus érzékenysége alakult ki. Az éppen létező rendszert akarta
fogalmilag megérteni és e megértés után kívánt elmozdulási lehetősé
geket megfogalmazni.
Az persze, hogy a saját hagyományokhoz való reflexív viszony kiala
kítása a Kádár-rendszerben nem vetődött föl, nem tekinthető véletlen
nek. Távol áll tőlem a politológusok okolása az elszalasztott lehetőségek
miatt. A Kádár-rendszerben a politikatudománynak nem lehetett múltja,
mert maga az egész rendszer helyezte magát a múlton kívülre, a
végtelenségig prolongálható jelenbe. Egyáltalán nem tartom meglepő
nek, hogy politikai rendszerváltás kellett ahhoz, hogy a magyar politikatudományt is érdekelni kezdje a saját előtörténete. Ez azt mutatja:
sokkal mélyrehatóbb változásról és igényekről van szó, mint amilyenek
ről gyakran beszélünk. Akárhogy is, ez nem nosztalgia még a politikában
sem, hanem a múlt folytonosságának valamiféle rekonstrukciós kísérlete.
Ennek persze lehetnek igencsak torz és túlhajtott megnyilvánulásai
(mint például a politikai élet folyamatainak „visszatérése” a harmincas
évekhez), a lényeg azonban esetünkben mégiscsak a tudományos múlt
„visszaperlése”.
Irányzatok és paradigmák véleményem szerint nem jöhetnek létre
olyan helyzetben, amikor a tudományoknak majdhogynem elsődleges
funkciójuk, hogy segédkezzenek a fönnálló viszonyok megváltoztatásá-
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bán. Diktatúrában, totalitárius vagy autoriter rendszerekben a politikatudomány relatív függetlenséget élvezhet ugyan, de ebből nem követke
zik, hogy a függetlenedő diszciplína versenybe is kezd, önmagát sokféle
módon artikulálni is képes. A diktatúra, különösen puha változatában
megengedi a tudományos önállósulást, de egyben korlátozza is; nem
biztosítja a tudományon belüli pluralizálódás föltételeit. Tálán éppen
azért, mert nem tudományos iskolák sokaságára, hanem egy alternatív
tudományra van szüksége.
Úgy látom, a mai helyzetben is fenyeget a politikatudomány egyarcúságának veszélye. S nem azért, mintha nem lennének egymástól elkülö
nülő, egyre inkább professzionalizálódó tudományos műhelyek, egymás
tól eltérő metodológiák, témaválasztások és interpretációk, hanem
mindenekelőtt azért, mert a létrejövő új rendszerben a politikatudo
mány művelőinek nem kis része reaktiválni próbálja a korábban is
alkalmazott rendszerkritikai attitűdöt, és ezáltal az „ők** (a „hatalom”)
és a „mi” szembenállást. A mai rendszertől való irtózat — sajnos vagy
nem, mindenesetre — látszik olyan erősnek, hogy a politológusokat
fölsorakoztatja „ellenük” és háttérbe tolja az egyes politikatudományi
műhelyeket esetleg elválasztó tényezőket.
Mindebből következően kívánatosnak, sőt elengedhetetlennek tekin
teném iskolák és paradigmák létrejöttét, de rövid időn belüli létrejöttü
ket két — nem is financiális — szempontból sem tartom valószínűnek.
Mindkettőt említettem már. Az első a politikatudomány történeti
tradícióinak földolgozatlansága. Pusztán jelenbeli (Lánczi András kife
jezésével horizontális) alapokon nem tartom elképzelhetőnek iskolák
létrejöttét. Létrejöhetnek (vannak is) olyan irányzatok, amelyek a
nyugati párhuzamos politikatudományi irodalomnak való megfeleltetést
tekintik fő feladatuknak és kevéssé foglalkoznak a magyar (és nem csak
magyar) modern fejlődés értelmezésével, de az irányzatok önmagukban
nem visznek közelebb a hőn áhított pluralizálódáshoz. Ezen a „bajon”
talán az segít majd, ha — némi idő elteltével — megjelennek az első
szisztematikus történeti-politológiai földolgozások, illetve kiderülnek a
történeti és a jelencentriíats látásmód és metodológia nem lényegtelen
különbségei.
A másik probléma ennél súlyosabb. Vajon megváltozhat-e viszonyunk
a politikatudomány tárgyához (a politikához)? Mikor és mitől változhat
nak meg attitűdjeink és egyáltalán, van-e esély arra, hogy a számunkra
akár ellenszenves „hatalmat” sine ira et stúdió vizsgáljuk? Természetesen
nem gondolom, hogy ne volnának már ma is ilyen kísérletek, ugyanakkor
úgy látom: a magyar (és a keíet-közép-európai) politikatudománynak
még erősek a messianisztikus vonásai.
összegzésképpen azt mondanám tehát, circulus vitiosustvak tartom a
helyzetet: nagyon szeretném ha többfajta irányzat és iskola létezne (s
ezeknek egymástól jól elkülöníthető értékpreferenciái lennének), vi
szont úgy látom, hogy ez az irányzatosodás ez ideig, több ok miatt,
kevéssé jött létre. Az egyik ok talán az, hogy a politikatudomány a
kelleténél ritkábban válaszol saját alapkérdéseire, és túl sokszor a
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politikáéra, A saját alapkérdésekhez szerintem csak történeti dimenziónk
birtokba vételével juthatunk el.
Ami a negyedik kérdést illeti, viszonylag csekély, rálátásom van a
politikatudomány egész intézményrendszerére. Amennyire meg tudom
ítélni, az elmúlt években szinte az egész intézményi struktúra átalakult;
új kutatócsoportok, egyetemi politikatudományi tanszékek és új tudo
mányos intézetek is létesültek. Mindezt nagyon pozitív folyamatnak
tekintem. Ugyanakkor aggódom is, amiért a működő intézményi keretek
között — mindenekelőtt anyagi okokból — nagyon sok fontos téma
kutatása elmarad vagy nem kellő szinten folyik. Az anyagilag ínséges
idők egyik legsúlyosabb következménye szerintem az, hogy a fent
említett iskolák és paradigmák létrejöttéhez szükséges csoportképződési
folyamatot akadályozza. Iskolákat csak rendszeresen és folyamatosan
együttműködő kutatók hozhatnak létre; a mai helyzet sok tekintetben
nem kedvez ennek. Persze, tudom, a kutató elsősorban egyénileg méretődik meg, mégis azt gondolom: legalább ennyire fontos a kutatói
teamek szerepe is.
Ez utóbbit azért is hangsúlyoznám, mert például az általam olyannyira
lényegesnek tartott történeti-politikatudományi feltáró munka nem
lehet néhány megszállott kutató feladata, de nem lehet ehhez hasonló
célokra szakosodott külön intézet (például Politikatörténeti Intézet)
felségterülete sem. Tüdnunk kell: ameddig a politikatudománynak nem
alakul ki a mostaninál erősebb történeti „vénája’’, ötven-nyolcvan-száz
évvel ezelőtti választások, államelméleti kérdések szinte kizárólag törté
nészi szakkérdésekként értelmeződnek.
A politikatudomány intézményrendszerében és az oktatásban is meg
kell találni a politikatudomány történeti mondanivalóját. A magam
részéről úgy vélem, ennek érdekében már most gondolkodni kellene
bizonyos változtatásokon.
A változtatásoknak ez persze inkább csak egyik szükséges lépése.
Először talán érdemes lenne arról a kérdésről vitát nyitni, hogy milyen
típusú politikatudományi intézmény-hálózatot és oktatást szeretnénk és
ezek megközelítése érdekében milyen mértékben kívánunk módosítani a
fennálló helyzeten. Nyilvánvaló, hogy az egyes intézeteknek és műhe
lyeknek maguknak kell dönteniük saját ügyeikben, de ezen túlmenően
mégis kívánatos lenne valamilyen konszenzusra jutni.
Közvetlenül a föltett kérdésre válaszolva: olyan típusú fejlődést Iátok
szükségesnek, amelyben a mostaninál erősebb profilú, a mainál egymás
tól jobban elkülönülő intézmények jönnek létre, és a mostaninál sokkal
több vita zajlik majd közöttük.
Az ötödik kérdésre válaszolva, nem veszem tételesen sorra a megne
vezett területeket, mivel hogy az egyes esetekben nagyjából hasonlónak
látom a politikatudomány jelenlegi szerepét.
Előszöris az a kérdés, hogy m it közvetíthet a politikatudomány a
szakmán kívüli közönségnek: politikusnak, újságírónak, médiaszakem
bernek vagy az „egyszerű” állampolgárnak? Mást és mást — mindig
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éppen a „hallgatóság” összetétele szerint? Vagy netán valami „örök
állandót”?
Úgy vélem, a politikatudomány akkor tölti be a feladatát, ha segít
kapcsolatot teremteni egymástól látszólag távol eső jelenségek és folya
matok között. Nem csupán az ismeretek mennyiségét tartom döntőnek,
hanem azt, hogy a politikatudomány hallgatói, tanulói megismerkedjenek
a politikai létezés alapvető törvényszerűségeivel. A számomra két legfon
tosabbat említeném csak: a vita és a tolerancia problémáját. A politikatudomány segíthet abban, hogy megtanuljuk tisztelni a mienktől külön
böző véleményeket, miközben vitatkozunk velük. Nem arra van szükség,
hogy mindenben megértsük egymást, netán egyetértsünk, hanem arra,
hogy képesek legyünk civilizáltan kommunikálni és tolerálni a másféle
véleményt.
Számomra a felsoroltak közül a legizgalmasabb az állampolgári
nevelés kérdése. Hiszen a (közel-)jövő politikusainál, médiaszakembe
reinél, újságíróinál, talán mérhető módon is megjelenik majd a pro
fesszionális politikatudomány jótékony hatása. De elmondhatő-e ez az
állampolgárok esetében? Másképpen szólva: hat-e a politikatudomány
az állampolgárra?
A kérdés lényege szerintem abban áll, hogy egy társadalom állampol
gárait mi teszi állampolgárrá, mitől lesz — például — jogtudatuk, miért
fogadnak el maguk fölött valamilyen kormányzatot. A politikatudomány
nem tud változtatni állampolgári alapbeállítódásokon, de azzal, hogy
rendületlenül felsorakoztatja a maga tradícióit, értékeit, normát állít az
állampolgárok elé. A magyar társadalomnak krónikusan hiányzik a
normatudata. Sem a jó értelemben vett állampolgári atárendelődésnek,
sem a szembenállásnak nincsenek meg a kidolgozott mintái. A politikatudomány nyelvén persze nem lehet megtanítani „helyesen élni” az
embereket, de a demokrácia toleráns normáit állandóan oda lehet
állítani eléjük.
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