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A  politikai imázs mint esztétikai 
és gyakorlati probléma

A PÁRT MINT IDENTIFIKÁCIÓS PROBLÉMA

Bármely párt imázsának problematizálása során az elemzőnek elő
ször is azzal kell tisztában lennie, hogy a párt ösztönös és/vagy tuda
tos önábrázolási teljesítményeiben kiformálódó arculat még nem min
den. Egy párt ereje és létezésének tartóssága ugyanis nem csupán 
imázs-teljesítményeinek függvénye. Joggal vetődik fel tehát a kér
dés: vajon mitől nevezhetünk valamely pártot erős pártnak, azaz mik 
a tartós pártpolitikai létezés konstitutív feltételei? Huntington2 sze
rint az erős párt címére pályázó politikai szereplő három feltételnek 
kell hogy eleget tegyen. A z  első  feltétel Szerint a pártnak képesnek 
kell .lennie arra, hogy túlélj e első, Mapító vezetőj ét, illetve vezetőit. 
Ez annyit jelent, hogy a megalapítás és szervezés időszakában ér
vényre jutó -  legtöbbször személyes kapcsolatokon nyugvó -  viszony- 
rendszer szükségképpen a politikai szervezet intézményesült pályáin 
stabilizálódik, vagy éppenhogy nem stabilizálódik. Ekkor voltaképp 
a mozgalom vagy párt örökzöld dilemmájában kell döntést hozni, és 
a pártosodás irányában való elköteleződés maga után vonja az inter
akcióról a szervezetre3 történő az alapítók számára olykor megle
hetősen fájdalmas, gyakran személyes konfliktusokkal terhelt, adott 
esetben egyfajta politikai kudarcként megélt -  átmenetet. A  párt ere
jének második fokmérője a szervezeti komplexitás és mélység. A z 
erős pártban a hierarchikusan tagolódó szervezeti egységek funkcio
nálisan a pártvezetésnek rendélődnek alá* és a politikai döntések a 
pártvezetés kizárólagos kompetenciájába tartoznak.. A  szervezeti 
mélység kritériuma továbbá azt a strukturális helyzetet is jelzi, hogy 
a párt milyen mértékben képes integrálódni a politikai, illetőleg a
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politikai funkcióval is rendelkező szervezetek rendszerébe, (Ez utób
biakhoz sorolandók a különböző gazdasági, érdekvédelmi, valamint 
civil társadalmi szervezetek, illetve különféle érdekcsoportok stb.) 
Lényeges azonban, hogy ez a kapcsolat funkcionálisan ne mossa össze 
a pártot az említett szervezetekkel, másfelől ne csupán egy vagy 
néhány szervezettel jelentsen tartós viszonyt, mert ez esetben a párt 
az adott szervezetek) kreatúrájává válhat. Egy ilyen konstelláció 
ugyanis szükségképpen maga után vonja a politikai mozgástér be
szűkülését, továbbá az érdekintegráló funkció ellehetetlenülését, ami 
persze -  hisz ilyenkor csupán szűk társadalmi érdekek érvényesíté
séről lehet szó -  szinte automatikusan a tömegbefolyás csökkenésé
vel is együtt jár.

Mármost annak vizsgálata, hogy az SZDSZ miként felelt vagy fe
lelhet meg az előbb értelmezett két követelménynek (illetve feltétel
nek), nem ennek az írásnak a feladata. Tanulmányunk tárgya az erős 
párt-mivolt harmadik jellemzője, az úgynevezett párt-identifikáció
nak, vagyis az adott párt normatív önazonossága tisztázásának prob
lémaköre. E  problematika döntő mozzanata pedig az, hogy a norma
tív önazonosság megteremtése nem szűkíthető le az adott politikai 
alternatíva ideológiai igazolására, s az érvényes értékek argumentatív 
megnevezésére. A  racionális igazolásokat (érveket) ugyanis tudni kell 
ábrázolni és előadni is, már amennyiben a párt egyértelműen és haté
konyan meg akarja magát különböztetni versenytársaitól a szavazato
kért folyó harcban. A z identifikációnak tehát szükségképpen részét ~ 
pontosabban fogalmazva: egyik legfontosabb funkcionális problémá
ját - képezi a párt összetéveszthetetlenül eredeti arculatának megje
lenítése, vagyis az úgynevezett imázs kiformálása'., Éppen ennek a 
specifikus értelmű összetéveszhetetleüségnek, tehát a politikai erede
tiségnek az érzéki-kommühikatív megjelenítésében, más szóval az 
adott politikai alany auratikus jellegű, expresszív' önábrázólásában 
rejlik a politika mint olyan megkerülhetetlen esztétikai problémája. 
A z  összetévesztheteüenség hatékony megjelenítésének e specifikus 
funkcionális problémája különösen a polarizált többpártrendszerek
ben áll fenn (de persze nem csak ott), hiszen az ilyen pártrendszerek- 
béh egy-egy ideológiai-politikai mezőben viszonylag sok párt ver
seng a főhatalomért. Mivel a magyar pártrendszer egyelőre ilyen 
típusú, s kialakulásának kezdeti szakaszában mind a választói maga
tartások, mind pedig maguk a pártok fölöttébb képlékenyek, ezért 
kiváltképp elemi érdek az esztétikai probléma hatékony kezelésé. 
Érettebb pártrendszerekben például nem túí gyakori az a jelenség, 
hogy pártvezetők, prominens tagok, olykor csoportok -  ahogyan az 
Magyarországon ma nem egy esetben előfordul -  átlépjenek egyik 
pártból a másikba, vagy esetleg új pártot alapítsanak. Ez nem csupán 
arról árulkodik, hogy a pártfejlődés alacsonyabb fokán az egyéni ér
dek és a saját ideológiai önértelmezés nyilvánvalóan megelőzheti a 
pártlojalitást, hanem arról is, hogy a politikai szervezet céljának és 
kommunikatív logikájának (ti. specifikus nyelvjátékának) intézmé
nyesült leválásá n tagok motivációs rendszeréről, szubjektív élmény-
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világáról, valamint interaktív érintkezéseik esetlegességéről még 
egyáltán nem lezárult folyamat. S feltehetőleg az interakció és szer
vezet kommunikatív logikáinak eme diffuzitasa a felelős azért, hogy 
a politikai színpad főszereplőiként fellépő pártok alulértékelik, vagy 
csupán időszaki kampányfeladatként, avagy egyenesen öntudatlanul 
kezelik az esztétikai problémát. írásunk tárgya tehát az SZD SZ iden
tifikációs problémájának e harmadik funkcionális szintje, azaz a párt 
imázsa, már csak azért is, mivel úgy tűnik, hogy a szabad demokra
ták pártja az előbb említett hibák mindegyikét gyakorolja.

AZ IMÁZS-PROBLÉMA ÉRTELMEZÉSÉNEK 
ELMÉLETI PERSPEKTÍVÁJA ÉS ALAPFOGALMAI

Annak érdekében, hogy az SZDSZ politikai arculatának kiformáló
dásáról és lehetséges változási-változtatási irányairól szóló elemzés
be ne kerüljenek elméleti-fogalmi tisztázatlanságok, mindenekelőtt 
azt az elméleti perspektívát és azokat az elemzési eszközöket célsze
rű meghatározni, amelyek segítségével a párt imázs-problematikáját 
vizsgáljuk. Megítélésünk szerint az elméleti általánosság szintjén az 
imázs kérdése az identifikáció egyik funkcionális problémájaként ér
telmezhető. A z  elsőként tisztázandó probléma tehát maga az identifi- 

. ■ :■ ■: k ád ó . fogalma. .■ ■ ■
Értelmezésünkben az identifikáció bármely párt mégszerveződé- 

sének és tartós politikai létezésének koncepcionális és gyakorlati szin- 
ten egyaránt felvetődő problémája. Sikeres megoldása azonban nem 
merülhet ki a „hordozott” és képviselni szándékozott érdekek 
argumentatív megnevezésének meglehetősen egyszerű feladatában. 
Sőt, még annak a lényegesen bonyolultabb kérdésnek a megválaszo
lásában sem, hogy az adott párt ideológiájában: és programjában előny
ben részesített értékek alapján miként lehetséges a többnyire divergá

ló  érdekek szelektív összehangolása. A z a párt, amelyik beéri ezzel, 
vagy akárcsak a szelektív érdekharmonizáció folyományaként meg
határozott stratégiai célok, illetve a megvalósításukra ajánlott esz
közrendszer pusztán racionális igazolásának érveivel, s ezzel elinté- 
zettnek véli az identifikáció problémáját, az  ̂elsősorban a saját szem
pontjából  ̂ sajnálatos tévedésbe esik. A  politikai-morális önazonos
ság megteremtése ugyanis nem szűkíthető le a kognitív és normatív 
érvényesség dimenziójára4, a kívánatos cél/eszköz-meghatározások 
és következménymérlegelések „igazságának” és „helyességének” 
legitimációira -  ami persze nem azt jelenti, hogy érdemes lenne ezektől 
eltekinteni. Ám elemi történelmi tapasztalatok igazolják, hogy csu
pán ezek révén egy mégoly jól kidolgozott és határozott egyértelmű
séggel képviselt politikai-ideológiai alternatíva sem válik automati
kusan a párt identitásának „magjává” , a belső és külső igazodás, a 
tőle való lehetséges elhatárolódás vonatkozási pontjává. Vagyis az 
„igazság” és „normatív helyesség” diszkurzív felmutatásán túl kell 
még valami, ami azt a bizonyos „belső centrumot” -  ha nem is egy-
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magában -  megteremti, illetve mindenképp szükséges hozzá. Ez a 
valami pedig nem más, mint az a folyamat, melynek során a politikai 
alany (jelen esetben a párt) dramaturgiailag hiteles önábrázolása5 
révén -  azaz nem csupán racionális érvelni-tudásának meggyőző, 
hanem önmegjelenítésének elhitető erejénél fogva is -  képes tartósan 
gyökeret verni a megszólított társadalmi osztályt, réteget, csoportot 
alkotó egyének érzelmi-indulati háztartásában, szubjektív világuk 
diffúz élményösszefuggéseiben. Ergo, az ajánlott politikai-ideológiai 
alternatívára vonatkozó szubjektív érvényességi (legitimitási) képze
tek, meggyőződések politikai generálásának problémájáról van szó. 
Nem teszünk falrengető felfedezést, amikor megállapítjuk: az elfo
gadó és támogató cselekvések motivációs hátterének, a legitimnek- 
tartásnak mint beállítódásnak a kialakítása, s az elért egyetértés tar
tós rögzítése az élményben a hitelesség érvényességét is igényli, ami 
viszont csakis a sikeres szimbolikus önábrázolás eredménye lehet. A  
politikában e nélkül tartós „liaison” nehezen képzelhető el! A z  iden
tifikációs folyamat komplexitását tehát tovább fokozza az a körül
mény, hogy a politikai alanynak az igazság és helyesség mellett a 
hitelességre támasztott érvényességi igénnyel is fel kell lépnie, amely 
a kognitív és normatív dimenziót értelemszerűen az esztétikai moz
zanattal teszi teljessé. Ez csupán annyit jelent, hogy a politikai alany 
minden kommunikatív megnyilvánulása ontikusan az expresszív-szim- 
bolikus önmegjelenítés kontextusába ágyazódik, s ettől a tényszerű
ségtől eltekinteni egész egyszerűen lehetetlen. Amennyiben egy párt 
(vagy politikus) mégis ignorálni próbálja ezt, pályafutása nem lesz 
hosszú életű. Sőt, már e dimenzió könnyed kezelése is politikai dilet
tantizmusról árulkodik, s az érintett veresége többnyire előre boríté
kolható. ■

A z eddigieket Összefoglalva: az identifikációs folyamat harmadik 
-  a hitelességre támasztott érvényességi igény kommunikációját és 
beigazolódását lehetővé tevő expressziv-szimbólikus -  dimenziójá
ban lokalizálható a „hatalom” avagy a politika esztétikájának proble
matikája, amely aztán az imázs és a stílus fogalmaival írható körül és 
értelmezhető. A  politikai kommunikáció esztétikai dimenziójában a 
politikai alany „hitelességének” legitimációja pedig a dramaturgiai 
cselekvés struktúrájának és kommunikatív logikájának megfelelően 
játszódik le.6 ,

Amikor tehát a dramaturgiai cselekvés szabályainak megfelelően a 
politika a társadalom nyilvános terein felállítja a maga színpadát, s 

•berendezi színházát, az előadást megelőző legfontosabb kérdés min
den politikai alany szájából így hangzik: „M i az, amit hitelesen, te
hát tartós (ti. a motivációs hátteret stabilizáló) meggyőződéseket ki
alakító, elhitető erővel kell megjelenítenem?” A  válasz kézenfekvő
nek tűnik: az ajánlott, programatikusan is megfogalmazott politikai- 
ideológiai alternatívát, amely -  érveinek inherens meggyőző erejénél 
fogva, mert ezen érvek úgymond „ésszerűek” és „helyesek” -  „ön
magáért és önmagától beszél” , s akár a Szentírás a hívő leikéhez, 
közvetlenül szól a címzetthez. A z  a feltevés azonban, hogy a szöveg
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mintegy önmagát ajánlja és racionális (diszkurzív) megformáltsága 
révén közvetlenül képes önmagát elfogadtatni a címzettel -  mint va
lami* ami önmagában is elismerésre és egyetértésre méltó -  nem 
más, mint az intellektuaíizmus makacsul ismétlődő tévedése. A  poli
tikatörténet tapasztalatai szerint az effajta racionalizmus legfeljebb a 
csak nagyon egyértelműen kiélezett, úgynevezett osztályharcos kons: 

. tellációban számíthat a puszta érv „esztétikájára” , vagyis az érvnek ~ 
az érvelőtől kvázi független -  inherens elhitető, meggyőző erejére. S 
ez persze eleve abszurdum, mivel a szöveget mindig értelmezőén 
beszéltetik, ráadásul nem csupán megszólaltatják, hanem folyton meg 
is jelenítik, vagyis előadják a szimbolikus önábrázolás gesztusaiban 
és gesztusaival. Hermeneutikai közhelyként megfogalmazva e tény
állást: a textus mindenkor az olvasó-előadó személyiségére mint ér
telemadó és értelemértelmező kontextusra vonatkoztatott. Ezen túl
menően a szövegnek a személyiség általi értelmező beszéltetése -  
történjen bár ösztönösen -  megkerülhetetlenül a drámai előadás sza
bályainak megfelelő formában játszódik le a politika színpadán. S az, 
aki a szöveget „beszélteti” vagy „beszélni hagyja” , illetve szimboli
kusan megjeleníti, mindig a saját Őszinteségével kell hogy garantálja 
a mondott és ábrázolt szöveg „hitelét” . A  szöveg tehát korántsem 
csupán önmagát ajánlja önnön hitelességének biztosítékaként, hanem 
ajánlóját, a politikai alanyt, a hatalom jelenlegi vagy leendő birtoko
sát. Hiszen némi túlzással, de nem túl messze az igazságtól: a szava
zó nem az árura, sokkal inkább az eladóra voksol.

S bár az őszinteség mint Olyan nem kommunikálható -  pontosab
ban a kommunikációba való belebocsátkozás előfeltételeként magá
ban a kommunikációban nem tematizálhatő7 közvetve mégis fel
mutatható a politikai alany szimbolikus önábrázólásaiban, aki a szö
veg mondójaként és megjélenítőjeként saját őszinteségének pecsétjé
vel igazolja vissza a szöveg „hitelességét” . Csak így, ti. a bizalom 
evidenciájának megteremtésével érhető el az a többlethatás, melynek 
révén az ideológiai-politikai ajánlat a publikum számára élménysze- 
ruen -  „zsigerileg” -  átélhető életösszefüggésként is konkretizáló
dik. Hiszen az érvényességi képzeteken alapuló tartós egyetértés el
érésének a valószínűsége ~ egy pusztán az ész által felfogható és 
megérthető érvek önerejére támaszkodó racionális politikai diskur
zusban -  nem túlságosan nagy. E valószínűség fokozása leginkább az 
esztétikai dimenzióban elnyerhető szimbolikus többlet révén lehetsé
ges, mondjuk a következő választói logika alapján: „Értem, világos 
amit mondasz, de azért hiszem el, mert Te mondod. Mert bár sokan 
mondják ugyanezt, de mégsem úgy, mint Te! S ezért én inkább ben
ned bízom, mint bennük... De vajon miért is? Miért hiszek jobban 
Neked? Miért épp benned bízom és nem egy másikban? Miért? 1. 
Azért, mert nyilvánvaló számomra, érzem -  s ahogy így hallak és 
nézlek, egyre jobban érzem hogy azt, amit nekem is ajánlasz, azt 
szenvedélyesen vállalt ügyként képviseled, érzem, az az én ügyem 
is, s ott a porondon Te értem harcolsz és hely ettem... Vagy is Tőled 
csupa olyat hallok, amit én is mondani szeretnék, s ha én lennék a



CS. KISS LAJOS-GALLÓ BÉLA 36

helyedben, hozzád hasonlóan viselkednék... 2. Mert szavaidat és tet
teidet felelősségérzet hatja át, amit ígérsz, azt betartod, látszik, hogy 
Te ilyen ember vagy... 3. S u g y an ik o r nem hiányzik belőled a tá
volságtartás sem, érződik tehát a distancia saját szerepedtől..., s noha 
szenvedélyes és energikus vagy, folyvást felhívod a figyelmemet arra, 
hogy nem vagy mindenható, hogy az a terep, amelyen Te mint poli
tikus hivatásszerűen mozogsz, ahol az ajánlatodban foglalt ígéretet 
be akarod tartani, meg akarod valósítani, az a terep bizony eléggé 
göröngyös, kockázatokkal teli, s minden akár másképp is történhet... 
és persze tévedni is lehetséges.. . Ha pedig tévedsz, ajkkor nem akarsz 
majd a kritika és a következmények elől holmi meddő, másokra mu
togató önigazolásokba menekülni, elvégre a hatalom, s vele a lehető
ség, végül is a Tiéd volt... egyszóval vállalod azt, amit tettél, s azt is, 
amit nem tehettél...” stb. stb.

A z alany szöveget hitelesítő dramaturgiai hitelessége akkor válik 
tehát a megszólítottban a bizal om evidenciáj ának forrásává, s ily 
módon az elismerő egyetértés motívumává, ha a szimbolikus önábrá
zolásokban a hatalmi igényt nem öncélként, hanem puszta eszköz
ként sikerül felmutatni.8 Vagyis ha az „elhitetés” folyamatában a 
megszólítottban az a meggyőződés kristályosodik ki, hogy a hatalom 
valamilyen univerzális vagy partikuláris érvényességű Úgy -  az Is
ten, a Történelem, a Faj, a Nép, a Nemzet, a Párt stb. -  érdekében 
végzett szolgálat, de semmi esetre sem a puszta önérdek kielégítésé
nek az eszköze, s nem is valamiféle privát szenvedély kiélésének a 
közege, azaz nem a hiú önszeretet és önélvezet tárgya. A  beszélő és 
címzett kapcsolatában eleve benne rejlő félreértési-csalódási kocká
zatokat elsősorban sikeres dramaturgiai effektusok révén lehet csök
kenteni -  nem pedig érvelő „rábeszéléssel” . A  köntingencia drama
turgiai minimalizálása elemi előfeltétele annak, hogy az elért hiteles
ség kontextusában a beszélő és megszólított kapcsolata a megbízó és 
megbízott tartós viszonyává alakuljon, minden egyéb kritérium ~ 
úgymint a tényleges szakmai hozzáértés (pr-ofesszionalitás) és erköl
csileg makulátlan é le tp á ly a c s a k  ezután következik, pontosabban 
döntően az önábrázolás problémájaként jelenik meg.

A z  identifikációnak ezt a dramaturgiailag feltételezett, a hitelesség 
érvényességi igénye köré szerveződő esztétikai dimenzióját kívánjuk 
az imázs és a stílus komplementer fogalmaival értelmezni, illetve 
operarionálizálni. Mindkettő, együttesen és külön-külön is, viszony
fogalom, amennyiben az önábrázoló és egy valóságos vagy virtuális 
publikum interaktív összjátékának előzetesen tagolt erőterében aktu
alizálódnak, azaz mindkettőnek a dramaturgiai értelemben felfogott 
nézóWzönségre-vonatkoztatottság képezi megkülönböztető ismérvét.

A z imázs elsődleges értelemben a politikai alany (mint szervezet, 
csoport és személy) szimbolikus -  ikonikus (képszerű) és narratív 
(elbeszélő) -  önkifejeződése és önkifejezése, amikor is a hitelesség 
érvényességét igénylő önábrázolás formaelemeire helyeződik a hang
súly, vagyis arra a megkonstruálható és rekonstruálható szerkezetre, 
amely által az adott alany auratikus eredetisége9, minden más politi
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kai szereplőtől való különbözősége kifejeződik és hat. A z imázs azon
ban -  statikus formaelemeire való tekintettel -  csupán virtuális jelle
gű, ennélfogva aktualizálásra szorul, hiszen a képet „ábrázolni” kell, 
a történetet pedig „elbeszélni” . S vonatkozik ez, többek közt, a poli
tikai diskurzus racionális érveire is, természetesen csak abban az ér
telemben, hogy amikor az alany „érvel” , akkor átfogó módon -  tehát 
nem csupán nyelvileg -  kommunikál, azaz egyidejűleg „képekben” 
is meg-, illetve felmutatja magát és „mítoszokban” elbeszéli történe
tét. A  megvalósulás mikéntjére irányuló kérdés tehát óhatatlanul a 
stílus problémájához vezet, amennyiben az imázs a politikai alany 
stílusában mint specifikusan csak reá jellemző átélés-, gondolkodás-, 
beszéd- és viselkedésmódban aktualizálódik. Ezen túlmenően a poli
tikai stílusban -  amely értelmezésünkben egyúttal konvencionális ér
vényességgel bíró szabályrendszer is ~ objektiválódnak az ikonok és 
narratívák kötelező érvényű mintákká, A  megszólított közönségben 
az alany hitelességébe vetett bizalom -  mint a lehetséges egyetértés 
forrásaként megjelenő evidencia-érzés -  mindig a stílusban aktuali
zálódó imázs ikonikus és narratív sztereotípiáiból, pontosabban a 
bennük kódolt elvárásokra adott közönségreakciókból alakul ki: ha 
tetszik, amit hallanak és látnak, akkor „m egveszik” a darabot, pro
longálják az előadást szereplőivel egyetemben, vagyis az imázs (stí
lus) sikeresnek bizonyul. Persze csak addig, amíg a hitelességélmény- 
ből táplálkozik a címzettek politikai alannyal kapcsolatos beállítódá
sa, amíg tehát a nézőtérről a bizalmatlanság; az unalom zaja nem 
hallatszik. •

A z imázs felépülése, aktualizálódása és rögzülése azonban ereden
dően paradox folyamat: eredetinek (ti. auratikusnak) kell lennie, 
mégpedig úgy, hogy ez az eredetiség -  a hatás tartósítása; megismé
telhetősége, kiterjeszthetősége érdekében -  szükségképpen alárende
lődik a sztereotipizálódás kényszerének, amely persze monotóniával 
és unalommal fenyeget. A csalódásveszély -  „Mást mond, mint amit 
gondol!” , „N em  annak mutatja magát; aki valójában!” (ti. amilyen
nek az eredeti sztereotípia szerint lenniekellene) -  csökkentése miatt 
ugyanis folyton az ismételtet kell ismételni. Ez a tényállás pedig arra 
utal, hogy a paradoxon végül is az önábrázoíás eredendően tautologi- 
kus jellegében rejlik: mindig ugyanazt (az üzenetet) kell másként elő
adni ugyanazzal (az imázssal-stílussal).

A  döntő kérdés persze a következő: mi az, ami mint ikonikusan és 
narratíve'ábrázolt „valami” a formai elemek által fölfedetten megje
lenik az imázsban és aktualizálódik a stílusban? A  válasz kézenfek
vőnek tűnik: az imágó] 0 . De mi az imágő és milyen értelemben te
kinthető az imázs intencionális tartalmának, illetve „forrásának” ? A  
fogalmat, s az általa jelzett problémát természetesen nem a mélylé
lektan elméleti perspektívájában és előfeltevései alapján értelmez
zük, hanem szociológiailag, azaz tisztán formálisan. Ezért nem az 
individuális és/vagy kollektív tudattalan szférájára vonatkoztatjuk, 
hanem a szocialitás, s ezen belül a politika szférájára, és a politikai 
alanynak valamely érvényes tradíció-összefüggésben létező történeti
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és szociális meggyökerezettségére -  vagy éppen ellenkezőleg: gyö- 
kértelenségére -  utalunk vele. M íg tehát az imágó klasszikus mélylé
lektani fogalmában az Én és a Másik (gyermek-anya, apa, testvér) 
közötti, a szocialitást megelőző, illetőleg feltételező fundamentális 
kapcsolatot ragadják meg, addig az általunk képviselt formális szoci
ológiai perspektívában a politikai alany (személy, csoport, szerve
zet) és a tradíció közötti viszonyt vagy e viszony hiányát értelmezzük 
e fogalommal. Ezt a viszonyt olyan „tudattalanul” avagy -  a megfo
galmazás mélylélektani konnotációinak elkerülése érdekében -  „ref
lektálatlanul” ható archetípussá merevedett beállítódások strukturál
ják, amelyek egy eredeti módon megformált imázs konstitutív felté
teleit képezik, és amelyek persze nagymértékben behatárolják az 
imázstervezés és -építés lehetőségeit. A z imázs (stílus) fogalmában 
ily módon az imágó archetipikus struktúrájának értelmező felfedésé
ről, vagyis a hitelességre támasztott érvényességi igény összefüggé
sében lejátszódó reflexív tradícióelsajátításról van szó. A z imázs 
„^világában ” feltárulkozó imágó tehát jelzi, hogy az adott párt a szim
bolikus önábrázolás folyamatában milyen jellegű tradícióösszefiiggést 
hogyan jelenít meg, s ezen túlmenően persze fény derül a pártpoliti
kusok tradícióba ágyazottságára is. A z identifikáció folyamatában a 
tradícióhoz való viszonyulás típusosságát természetesen a kognitív 
és normatív érvényesség dimenziójában is jelezni kell, azonban az 
érvelő ^megnevezés” , illetve „rámutatás” nem elegendő, pontosab
ban eleve félreérti a helyzetet, mert pusztán ezáltal nem teremthető 
meg a hitelesség aurája. Ily módon funkcionális értelemben a tradíci
óba gyökerezettség hiteles, „zsigeri” felmutatása a politika esztétikai 
dimenziójának szimbolikus önábrázolási folyamataiban történik -  vagy 
nem történik meg. . -

Összefoglalva: a párt-identifikáció akkor sikeres, tartós létezésre 
egy párt akkor számíthat, ha a siker mindhárom -  ti. a kognitív, a 
normatív és az esztétikai -  dimenzióban bekövetkezik, s ha a párt és 
politikusai valamely tradícióban való lehorgonyzottságát az esztéti
kai dimenzióban az imázs által felfedett és aktualizált imágó is meg
erősíti. Legalábbis a szavazók -  ha nem is szó szerint a fenti gondo
latmenet alapján ~ leginkább ezt jutalmazzák.

A DRAMATURGIAI METAFORA KONKRETIZÁLÁSA

A politika mint színház ;j  ■■ .

Habár a színház, illetve a politika alanyai nem feltétlenül érezhetik 
kölcsönösen megtisztelőnek a fenti hasonlatot, mégis a „politika szín
játéka” , „a politika színpada” , „a politikai aréna” , „a politikai szín
tér” stb. kifejezések gyakori köznyelvi és publicisztikai előfordulása 
arról tanúskodik, hógy a „színház” mint metafora a politika világá
nak spontán észlelésére, leírására, megértésére, valamint magyará
zatára kézenfekvő eszközül kínálkozik. Ha ez így van -  márpedig így
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van ~, akkor a politológus és a politikus is elgondolkodhat ezen a 
kapcsolaton.

A  politológus nyilván nem érheti be azzal, hogy töprengéseit a 
shakespeare-i „színház az egész világ” fölismerésre hutássá ki. Ha 
így tenne, egy kalap alá venné a politikát mondjuk a cipészettel, s 
elfeledkezne arról, hogy egy politiloist jóval többször dicsérnek vagy 
szidnak azért, mert jól-rosszul játssza szerepét, mint egy susztert. 
Meg k e li tehát vizsgálnia, mi az, ami a politikát mégiscsak hasonla
tosabbá teszi a színházhoz, mint a cipészetet, össze kell vetnie szín
ház és politika hasonlóságait és (nem kevés) különbségeit, rigorózu
san ki kell derítenie a szóban forgó metafora tudományos érvényét 
vagy éppen érvénytelenségét. E dolgozat további részében a hang
súly t azonban tudatosan a spontán színházmetaforából következő gya
korlatiasabb, s így a politikusok számára minden bizonnyal érdeke
sebb (mert használhatóbb) „szerkezetekre” és „logikákra” helyez
zük. Azzal ugyanis minden elméleti mélyfúrás nélkül is alighanem 
egyet lehet érteni, hogy a tömegtársadalom parlamentáris demokrá
ciájának politikai életében folyamatosan van valami színházszerű, és 
a hatalomból, illetve a választói kegyből való részesedést többek közt 
az is meghatározza, hogy ezen a téren milyen teljesítményt nyújt a 
politikai alany, (Színházszerűség a politikában persze azóta létezik, 
amióta politika van, működik a diktatúrákban is, csak egészen más 
strukturális és funkcionális meghatározottságok között. Leegyszerű
sítve a különbséget: a diktatúra is színház, a diktátor is színész, csak
hogy olyan színész, aki előadás után nincs kitéve a közönség ítéleté
nek, másképp szólva, nem függ a közönségtől,, ellenkezőleg, a kö
zönség van kiszolgáltatva neki.)

A politika színpadán mozgó aktorok politikai hibát követnek el, ha 
ignorálják vagy lekicsinylik a politika színházszerűségének jelentő
ségét. Ebbe a hibába -  inkább többé, mint kevésbé és ráadásul büsz
kén -  az SZD SZ már 199Ö-ben is beleesett. Bizonyítékul íme a kö
vetkező interjúrészlet: „ ... azt hiszem, hogy a szabad demokraták 
menthetetlenül be vannak zárva a programpárt jellegzetességei közé, 
de néhány ártatlan fogással nyilván-nekik is kell élniük, hogy egyál
talán embereknek látsszanak: m ajd.” (Kiemelés tó lü n k .-C s. K. L.~ 
G. B.) A  programpárti koncepció lényege az, hogy azzal hat, hogy 
relevánsát mond. Tehát a fo vonzereje, valljuk be* verbális, ezért a 
verbális propagandacsinálásban várja el az esélyegyenlőséget, s attól 
remél előnyt. A z imázs jellegű propagandacsinálásban gyengébb a 
koncepció. Ott a politikatudományi értelemben vett néppárt erősebb, 
mert az megszólít néhány alapvető érzelmet, és az ő konstituenciája 
nem is várja el, hogy azt nagyon kifejtse. Azt várja el, hogy ezekkel 
az érzelmekkel azonosulhasson.” 11 Ez a vallomás, „valljuk be” , jel
legzetesen kelet-közép-európai alaphelyzetről,' az „értelmiségi a po
litikában” című szituációról árulkodik. A  mindenkinek őszintén a 
legjobbat akaró értelmiségi politikus, céljai beteljesülését elősegíten
dő, saját énjének legerősebb oldalára, a teoretikus -  ti. kizárólag a 
kognitív és normatív érvényesség síkján mozgó -  érvelésre épít, azt
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tekinti önábrázolása legőszintébb, leghatásosabb vonásának, A  szö
vegben hisz, mérget vesz rá, hogy a szöveg önmagáért beszél, önma
gát ajánlja, vagyis racionális megformáítságából fakadó meggyőző 
ereje révén képes önmagát közvetlenül elfogadtatni a címzettekkel. 
Ily módon a szöveg ereje, megformáltsága közvetlenül a párt és/vagy 
a politikus hitelességévé transzformálódik. Vagyis sem a szövegnek, 
sem neki nincs is szüksége egyéb -  vagy legföljebb csak „ártatlan” -  
dramaturgiai, színészi fogásokra. Ezáltal persze a politikai diskur
zus, amint azt korábban kifejtettük, az érvelési kényszerre redukáló
dik, elhanyagolva ezzel az expresszív-szimbolikus Önkifejezés szük
ségszerűségét, azt tudniillik, hogy az érvelőnek ábrázolnia is tudnia 
kell magát, mégpedig hatásosan és hatékonyam E koncepció meg
gy őzés-technikailag a címzetteket az úgynevezett „főutas meggyő
zés ”-sel tartja elérhetőnek. Önmagából laindulva azt tételezi föl ró
luk, hogy „gondosan és figyelmesen mérlegelik az üzenet valódi ér
telmét és é r té k é t .h o g y  ellenérveket hoznak föl, kérdésekkel állnak 
elő és további információkat szeretnének kapni... tehát az üzenet 
meggyőző ereje attól függ, »átmegy«-e a befogadói »vizsgán«” .12 E 
felfogás dicséretes, mert fölöttébb megtiszteli -  de egyszersmind meg 
is „tizedeli” -  a választókat, hisz az emberek jelentős része, mielőtt 
szavaz vagy nem Szavaz, nemigen tanulmányozza tüzetesen a felkí
nált programokat, szövegeket, s még kevésbé veti Őket pontról pont
ra össze. E tény pedig korántsem a választók szellemi lustaságából 
fakad, sokkal inkább a meggyőzésben érdekeltek figyelmét hívja föl 
a befolyásolás néhány alapvető törvényszerűségére. Például arra, hogy 
már a ” főutas meggyőzés” során is rendkívül fontos a „mit kíná
lunk” kérdés mellett a „hogyan kínáljuk” dilemmát is megrágni a 
politika szereplőinek. Milyen előadást produkáljak? Hogy adjam el 
az üzenetet? Mi legyen a „teatralitáshoz” való viszonyom? Mindezek 
aligha másodrangú problémái az aktornak. S ezzel együtt -  mivel a 
választók többsége nem tanúsít folyamatosan kitüntető figyelmet a 
politika iránt -  az értelmes politikus nem mondhat le a meggyőzés 
másik, úgynevezett „mellékutas” változatáról sem, amely éppen a 
figyelmeden vagy megosztott figyelmű embereket célozza meg. „A z 
idevágó példák egyike a tévénézés, amely gyakran úgy történik, hogy 
közben mást csinálunk. Ugyanide tartozik, amikor olyan vitát hallga
tunk, amely csöppet sem érdekel (vagy amelyhez kevéssé értünk! -  
A  mi megjegyzésünk. -  Cs. K . L .-G . B.). A  mellékúton a hatást 
egyszerű dolgok befolyásolják: a kommunikátor vonzósága (Kieme
lés tőlünk. -  Cs. K. L .-G . B.); az á tény, hogy köröttünk más embe
rek egyetértenek-e az üzenettel, illetve az, hogy annak követése mi
féle előnyökkel é s' hátrányokkal j árhat. ” 13 A  meggyőzés mellékutas 
technikáját különösen a kampányidőszakokban -  félvállról venni, 
legjobb esetben is csak tisztes vereséggel kecsegtet: nem valószínű 
ugyanis, hogy az ellenfelek lovagiasan követik a példát.

A  szöveg önerejébe vetett -  értelmiségiként kívánatos, de politi
kusként dilettáns -  bizalom, vagyis az ész és az érzelem arányának 
az előbbi javára történő büszke vállalása, azaz a gyanúsabb mellék-
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utak elhanyagolása az ész elegáns sugárútjának kedvéért, mind-mind 
Olyan bakik, amelyek végső soron a politika színházszerűségének 
kelletlen -  ti. értelmiségi -  tudomásulvételére vezethetők vissza. S 
noha a magunk részéről a most következő idézetet a másik (és a 
szörnyűbb) végletnek tartjuk, mégse haszontalan ideírni az alábbi 
véleményt: „Felejtsék el a szövegelést, az imágóra összpontosítsa
nak. Tetszik-e az önöknek, vagy sem, a helyzet az, hogy a képer
nyőn lehetnek megnyerőek vagy visszataszítóak, de okosak -  nem. 
Minden közönségkutatás egyértelműen bizonyítja -  legyen szó politi
káról, rákkutatásról vagy popzenéről hogy a képernyőn nem a szó, 
hanem a tálalás számít. Véssék fejükbe a hatáshányadost: megjelenés 
55 százalék, hang 38 százalék, szóhasználat 7 százalék. Vagyis kivi
telezés összesen kilencvenhárom százalék. A  tartalom pedig hét szá- 
zalék, ennyi és nem több” -  állítja egy amerikai imázs-szakértő.

Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy az SZDSZ 1990- 
ben mind a parlamenti, mind az önkormányzati választáson jól szere
pelt, vagyis programpárti önképe és ebből következő -  tudatosan az 
értelmi hatáselemekre építő főutas -  meggyőzési technikája az akko
ri körülmények között kis híján tökéletesen bevált. A  lényeg azonban 
már ’ 90-ben is az említett körülményekben, s a „kis híján” megszo
rításban keresendő... Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy ’90 óta 
történt egy s más, például a párt immár politikatudományi értelem
ben vett néppártnak titulálja magát, s ezzel együtt kell hogy járjon a 
politika„teátrális” mivoltának és az érzelmek politikai jelentőségé
nek tudomásulvétele is. Igaz, a hiátus már annak idején sem e prob
léma értelmi megemésztésében, hanem a gyakorlatban volt. („Jé, a 
politika színház!” -  mosolyoghatnak most kissé gúnyosan e lapok 
forgatói - , „ki hitte volna?!”) Persze. Nem vagyunk Kolumbuszok. 
Csak azt látjuk, hogy az SZDSZ főszereplői nem jól abszolválják a 
„teatralitás” című tárgyat, s jelesre legföljebb csak saját szűkebb 
közönségük előtt vizsgáznak: ott persze akár viharos tapsot is aratva. 
A  „nemzeti színpadon” azonban fakul a talentum, a nagyközönség 
elé lépve halkul a taps, elfogy a tudomány. Mintha a „senki sem 
lehet próféta a saját hazájában” című szindróma visszája érvényesül
ne, „hazán” ezúttal nem országot, hanem a párt bennfentes törzskö
zönségét értve. Mindez, a politika elemi logikája és a közvélemény
kutatások szerint, nem túl kedvező ómen egy néppártnak.

Épp ezért a kizárólag a „szövégre” alapozott meggyőzési technika 
túlsúlya helyett az SZDSZ-nek ajánlatos lenne a „szöveg” és „teát
rum” helyesebb arányát kialakítani, mégpedig olyan színészekkel, 
akik hajlandók és képesek is országos sikerrel kecsegtető előadások
ra,^ nem érik be a törzsközönség Őszinte, ám belterjes sztárkultuszá- 

- val. (Rónáid Reaganról járta a hír, hogy olykor panaszkodott, nem
érti a szöveget. Nem baj, Mr. President -  vigasztalták fő az, hogy 
el tudja játszani.) A  magunk részéről a választási kampány minden 
egyéb problémáját (generális és strukturált üzenet, a közönség fel
mérése, kampánystáb stb.) jóval egyszerűbb feladatnak tartjuk, mint 
a színészek lelki és technikai felkészítését, a „nemzeti színpad” kö-
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zönségéhez igazodó színészet és dramaturgiai felfogás begyakorlá
sát. Hisz a jó  színész, bár nem ez a cél, de tény, hogy rossz szöveget 
is jő  előadássá varázsolhat, ha jól játszik a közönség érzelmeivel. 
Ehhez azonban mindig kell hogy legyen a helyszínen, illetve a látha
tatlan közönség soraiban olyan „vakcsoportja” , amelyre érzelmileg 
számíthat, akiknek tapsa, mondhatni, vakon is bejön.14 A z SZD SZ 
egyik legfontosabb és legsürgetőbb gondja, hogy újra megtalálja a 
magyar társadalom lelkivilágában azt a pozitív érzelmet, amellyel 
működtetheti „vakcsoportjait” , amelyre fölépítheti & minimumcso
port paradigmáját. Kérdés, hogy a szabadság mint olyan ma már 
alkalmas-e erre. Tudniillik a szabadság politikailag mégiscsak meg
valósult, tehát érzelmi potenciálja hétköznapi hőfokra csökkent (nem 
véletlen: Nyugaton a liberális pártok önmagukban nem vonzanak tö
megeket), másfelől viszont szerencsére még senki'és semmi nem, fe
nyegeti annyira, hogy újra izzó, vakcsoport-képző erő lehessen. In
nen a bizonytalanság. Szabadság? Igen. De utána mi van? Nemzet? 
MDF. Isten? KDNP. Föld? Kisgazdák. Ifjúság? Fidesz. Biztonság? 
Szocialisták. Nagyon nehéz tehát az SZDSZ-színészt érzelmileg a 
közönség soraiban olyanokkal összehozni, akikkel behunyt szemmel 
is számíthatnak egymásra. Lelki kondicionáltság nélkül pedig a leg
jobb színészen is kiütközik a bizonytalanság, ami a politikus szakmai 
halála.

A politikus mint színész .. ;

A  jó  és a rossz politikus-színésznek, az önkifejezés és a kenyérkere
set el nem hanyagolható motivációján túl, legáltalánosabb értelem
ben véve ugyanaz a célja, mint a „normális” színésznek. Ez a cél 
pedig a tetszés. Ami ez utóbbinak a taps, a politikusnak az a szava
zat. Amíg azonban egy színésznek akkor is. tapsolhat a tisztelt publi
kum, ha máskülönben a kutyáját se bízná rá, a politikusnak csak 
akkor jut ki voks, ha a közönség egyedei valamiképp a bizalmukba 
fogadják: vagy saját döntés, .vagy a számukra mérvadó egyének, in
tézmények követése ptján. E bizalom mind a két félnek szolgálatot 
tesz: a szavazó egy darabig nyugodtan alhat, mert meggyőzték arról, 
hogy a hatalom professzionális gyakorlásával járó terheket megbíz
ható és alkalmas, azaz hiteles emberre ruházta, s a politikus sem 
nyugtalan, mert tudja, egy ideig bíznak benne, hisz érdekbe- (és ér
tékbe-) vágóan fontos döntési kompetenciát nyert el. És persze mél
tán örülhet annak a feltételezésnek is, hogy másmilyensége, netán 
eredetisége folytán találtatott alkalmasnak a győzelemre, az ellenér
dekek és ellenértékek képviselőivel szembeni A  győzelmi reményt 
ébresztő politikai tetszés tehát speciális tetszés, s a bizalom  
evidenciájának kialakulását jelzi, és mindezek eredménye a szavazat 
mint a hatalomátruházás és -átvállalás aktusának félreérthetetlen szim- 
bóluma. ^
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Vagyis amikor a politikus-színész kívánatos képességeinek össze
tevőit vizsgáljuk, lényegében arra keressük a választ, mivel és ho
gyan lehet politikai bizalmat kelteni. A  válasz értelemszerűen össze
tett: a bizalom történelmi, (politikai) kulturális hagyományoktól, s 
mindenekelőtt az adott társadalmi-politikai kontextustól függ, de ma
gában foglal egy-két olyan általános „technológiai” kritériumot is, 
melyeket talán nem haszontalan felsorolni. Kezdjük ez utóbbiakkal, 
az általános „technológiai” elemek sorravételével.

A  legszembetűnőbb közülük a külső megjelenés, amely maga is 
' több elemből -  arc, alkat, ruházat, beszéd, mimika, gesztusrendszer, 

mozgás -  tevődik össze. Összefoglalóan az állapítható meg róluk, 
hogy ideális meglétük és összhangjuk sem elég önmagában a győze
lemhez, ám bármelyikük elégtelensége esetén roppant könnyű vesz
teni. A z arc és az alkat persze biológiailag-genetikusan adott, bár 
bizonyos határok között mindkettő formálható, Mint általában az élet 
minden területén, a jó  külső a politikában se hátrányodé nem kell a 

■ jelentőségét misztifikálni. Azonban az szem előtt tartandó, hogy a 
rendszerváltás egyszersmind arcváltást is jelent, eltűnt a politikából 
a nem éppen intellektuális ábrázatú, vastag nyakú, vastag derekú 
„káderanyag” , a közismert „régi bunkó” , habár némely párt szemé
lyi állománya gyorsan pótolta őket „új bunkókkal” . A z  SZD SZ or
szágos színpadon szereplő tagjai azonban nem illethetők egyik jelzős 
szerkezettel sem. A  párt problémája inkább ott volt és van, hogy 
elsővonalbeli szereplőinek arca-alkata túl intellektuális, vagyis poli
tikusai úgynevezett „hideg személyiségnek” tűnhetnek a választói ész
lelés során. Az eltökéltséget, hogy azt ne mondjuk, könyörtelenséget 
sugárzó aszténiás alkatú, sovány, szakállas arcú, égő tekintetű politi
kusoknak, mint reprezentatív arcoknak, jelentős, bár ellentmondásos 
üzenete volt az SZDSZ tisztán radikális korszakában, ma már azon
ban törekedni kell -  és ennek vannak is je le i -  olyan arcok 
(fő)szerepeltetésére, akiknek vonzóbb hatásuk lehet, vagy legalábbis 
nem váltanak ki „csípőből” negatív előítéleteket. (Kozmopolita párt, 
izgága párt, belvárosi párt, doktriner párt stb.)

Ami mármost a külső megjelenés többi elemét (ruházat, beszéd, 
mimika, gesztusrendszer, mozgás) illeti, ezek, ha kell, szakemberek 
segítségével jobban „megcsinálhatok” , mint az arc és az alkat. Igazi 
szakmai kompetencia híján erről csak annyit, hogy az SZDSZ-frak- 
ció némely tagjára olykor jellemző a politikushoz mérten slampos 
öltözködés. (Egy rövidnadrágos politikus például egyenesen rombol
ja  a párt é.s persze saját imázsát -  a magyar közönségízlés tudniillik 
nem bajor, nem jutalmazza a rövidnadrágos Aufführung-ot. Továbbá 
a mimikát se lehet elintézni a „keep smiling” törvénnyel, tudni kell, 
hogyan és mikor kell mosolyogni.) A  beszéd a külső megjelenésnek 
a politikai tehetséggel a legszervesebben összefüggő eleme, hisz itt 
nemcsak a fizikai adottságokról (hangerő, hangszín, intonáció stb.), 
hanem a politikus színész legfontosabb fegyveréről van szó. A  reto
rikába végképp nem akarunk belekontárkodni, de megintcsak az 
SZDSZ-politikusok eredendő felfogásbeli hátrányaira hívnánk fel a
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figyelmet. Ha nincs retorikai őstehetsége a politikusnak (ami már 
eleve hátrány), akkor meg kell tanulnia az elsajátíthatók Ehhez vi
szont az a bensőleg is megemésztett felfogás szükséges, hogy a szö
veget el kell játszani, nem elegendő az érvek önsúlya, a közönség 
színházra is vágyik, ha csak intellektuális hatásokra vágyna, inkább 
könyvtárba menne.

A  politikus-színész talán legfontosabb hatáseleme -  amely á külső
ben is testet ölthet, persze nem feltétlenül csak ott, mivel jóval több, 
mint külsődleges vonás  ̂a belőle sugárzó energia, vagyis a politikus 
energetizáltsága. A  politikusból áradó energia megnyugtatja a híve
ket és ,, félelemmel ” , irigységgel, kisebbrendűségi érzéssel tölti el 
ellenfeleit, s annak táborát. (Jaruzelski például majdnem összeesett, 
amikor a puccs után első ízben találkozott Ií. János Pállal, és ebben 
nemcsak a politikai szituációnak, hanem Karol Wojtyla szelíd, de 
ezek szerint face to face nagyon hatásos fiuidumának is szerepe lehe
tett.) A z  egyénből áradó energia tehát lelki, szellemi és fizikai adott-, 
súgok rejtélyes, nem-mindennapi elegye, ami lényegében a karizma 
alapja is. S ez, mint tudjuk, vagy van, vagy nincs, de akár van, akár 
nincs: egy politikus sohasem tűnhet -  lelki értelemben ~ enerváítnak,

. puhának!. .-
A  politikusnak azonban a külső megjelenés bizalomgerjesztő mi

volta és az energetizáltsági többlet mellett sajátos intellektuális ké
pességekkel is bírnia kell, vagy ha nem és de facto tényleg „csak” 
színész (lásd Rónáid Reagan), valakiknek pótolniuk kell a hiányzó 
intellektust. A politikai -  vagy másként fogalmazva: politikusi -  in
tellektus azonban sajátos valami. E  tanulmány üzenetének lényege 
éppen abban áll; hogy a külső és elfogulatlan szemlélő pozíciójából, 
az SZDSZ példájánkeresztül, rámutasson az általában vett intellek
tus és a politikai intellektus közötti különbségekre, s felhívja a figyel
met a tragikomédia lehetőségeire, amennyiben nem vesszük tudomá
sul ezeket az eltéréseket. A  rendszerváltás eddigi története ugyanis 
azt példázza, hogy mégoly kiváló elmékből sem lesz -  hiába jönnek 
össze példásan a körülmények -  szükségképpen jó politikus, ellen
ben szakmai közepesekről is kiderülhet a politikai talentum. (Ám ez 
sem szükségszerű.) A  politika ugyanis tényleg egy másik szakma. 
Megköveteli a problémák leegyszerűsítésének, az ellenfél empati
kus, de könyörtelen felmérésének, azaz a barát/ellenség közötti meg
különböztetés „helyes” alkalmazásának a képességét, egyszérre kí
vánja meg a vagy-vagyokban való gondolkodást és a kompromisszum
készséget. Feltételezi a szervezni tudást, s a megcélzott közeg érzel
mi 'hullámzásaira a villámgyors reakciót, és főleg alacsony döntési 
ingerküszöböt kíván művelőjétől, beleértve a döntések meghozatalá
nak (halasztásának) megtanulhatatlan ritmusérzékét. Nem nagyon 
jutalmazza a részletek (az egyének) iránti fogékonyságot, elkötele
zettséget, a hideg emberismeretet annál inkább. Hamletból, ha meg
éri, nem vált volna nagy király -  az ellenkezőjét Fortinbras állapítot
ta meg róla, nem Shakespeare. Shakespeare tudta, hogy a korona 
Fortinbras fejére illik, mert a politikai intellektus szükségképpen
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magában foglal némi antiintellektuális intellektualizmust is: Hamlet 
tudná, mit kellene cselekedni, ámde a cselekvést Fortinbras akarja.
Egy olyan országban és helyzetben, ahol és amelyben az értelmiség 
egy része manapság „mindenes” , azaz polgárt, bürokratát, politikust 
pótló hatalmi aktor, nem árt, ha. a mindebbe váratlanul belecsöppent 
vagy élvezettel fejest ugrott entellektuell szembenéz ezzel a dilem
mával. A  politikában ugyanis ~ esztétikai analógiával fogalmazva -  
létezik értelmiségi giccs is. Bárki állítja is ezt, ebben történetesen 
igaza van.

Ugyancsak a technológiai elemek közé sorolható -  bár ez már nem 
annyira a politikus, sokkal inkább a rendezők, vagyis az imázs- 
makerek dolga -  a sztárcsinálás problémája. Kétségtelen ugyanis, 
hogy a politikus figurája a modern társadalmakban a sztárjelenségre 
mintázódik.15 A  politikus is olyan figurát alakít, aki -  nem függetle
nül a kapcsolati előzményektől (korábbi magánéleti vagy politikusi V
pályafutás, a népszerűségi listákon való szereplés stb.) és tradícióba 
ágyazottságától -  érzelmi színezettel telített KÉP-et generál a befő- v  
gadókban. A z így kialakított érzelmi viszonyulás nyomatékosítja a 
politikus által közvetített politikai üzenetek kognitív és normatív tar
talmait. Ez az érzelmi viszony természetesen éppúgy lehet szimpá
tia, mint elutasítás (a közöny itt nem jön számításba, mert az érdek
telenség folytán nem létesül konstitutív jellegű érzelmi összefüggés).
A z  érzelmi elfogadásnak sok fokozata lehet, míg az elutasításnak 
kevesebb fokozati árnyalata van. A  pártpolitika szürke hátteréből így 
kivágott, kiemelt figurára koncentrálható a lényeges politikai üzenet 
vagy az üzenetek többsége. A z üzenetek emocionális hatásvonala fő- 

■ ként az ilyen figurán keresztül sugározható.16
Szükséges lehet élni azzal a szabályszerűséggel, hogy a kiemelt 

politikus figurával az imaginárius kapcsolat valóságos találkozások
ban életteli módon konkretizálódjon (levelezés, ankétok, viták, kö- 

. zönségtalálkozók, polgári barátkozások, koncertek, bevásárlás, utcai 
séta, fogadóóra, fogadás stb.).■  ;

A  kiválás technikája lehet különleges érdeklődést kiváltó esemény 
megszervezése vagy a személyiség valódi kvalitásainak megjeleníté
se, tudatos előkészítés, tréning után. Az erre a szerepre alkalmas 
személyiség tulajdonságai triviálisak: jó arc, jó fellépés, nemének 
megfelelő attraktív tulajdonságok, öktözködés, testtartás, mozgás, 
gesztusok, nyíltság, őszinteség, kedély, derű, humor, közvetlenség, 
érdeklődés, határozottság, barátságos modor stb. Persze azok az in
tellektuális képességek, amelyek az üzenet kognitív és normatív össze
függéseinek a továbbításához elengedhetetlenek, a másik dimenzió
ban is érvényesülhetnek, amennyiben az érintett mindezen túlmenő
en rendelkezik még az úgynevzett szituatív intelligenciának politikus 
számára isteni adományával.

A  politikus glóriáját, holdudvarát kultuszteremtő speciális hadjá
rattal, effektusokkal lehet megteremteni. A  kultusz megteremtéséhez 
és fenntartásához használhatók a már népszerű, komoly, adott eset
ben sztár figuraként ismert személyiségek háttérmunkája, referenci-
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ája. Természetesen vigyázni kell, hogy az „udvartartás” , a felveze
tő, kommendáló személyek megfeleljenek a saját bázis vagy a célzott 
közönség szociokulturális hátterének.

Mindezen általános technológiai elemek mellett, pontosabban azo
kat átszőve, a politikus imázsát történeti vonások is alakítják. Minde
nekelőtt a hagyomány, valamint a közelmúlt, az imázs kialakításának 
közvetlen társadalmi környezete, előzményei. Ami a hagyományt il
leti: a politika -  ha nem másért, hát a tekintélyörzés okán -  sohasem 
nélkülözheti teljesen a pátoszt, s a magyar politikai imázs-hagyomá- 
nyok szembetűnően árulkodnak a patetikus elem túlsúlyáról. (A ru
házatnál gondoljunk például az ünnepi díszmagyar korökat átívelően 
korszerűtlen patetikusságára.) Különféle ideológiájú politikai rend
szereink -  a személyek közt saját szájízük szerint válogatva -  folya
matosan azt sugározták tovább, hogy Árpádot, Szent Istvánt, Dózsát, 
Széchenyit, Kossuthot stb. nem ildomos másként, mint szoborszerb
en, lehetőleg nemzetmentő és -építő tevékenységük közben elképzel
ni: nem csoda tehát, hogy ez a történelmi imázs-elem mélyen bevé
sődött a politikusok és a társadalom tudatába. De mivel a politiku
sokról általában csak később derül ki, nemzetmentők voltak-e avagy 
nemzetvesztők (az értékelést pedig mindig csak a közvetlen ellenlá
basok végzik el nagy sietve), a patetikus elem mindenkinek kijárt, aki 
pozicionálisan komolyabb frigyre lépett a hatalommal, még a politi
kusok leginkább előforduló típusának, a felejthető mellékszereplők
nek is. A  pátosz folytonossága nem tört meg 1948 után sem, mind
össze a nemzeti pátosz helyébe az internacionális és a kommunista 
párt személytelen hivatali karizmájából kisugárzó pátosz kombináci
ója lépett: funkcionálisán ugyanazt jelentve, gyakorlatilag azonban 

- azzal súlyosbítva, hogy ez utóbbit nemcsak nem illett, nem is volt 
tanácsos megkérdőjelezni; s még kevésbé lehetett megszemélyesítőit 
négy-ötévente lecserélni.

Nem valószínű, hogy erre a folytonos patetikusságra, amely a 
magyar társadalom jelentős részében fentrá is, lentről is továbbélő 
igénynek tűnik, a népléíek típusú magyarázatok kielégítőek volná
nak. A  mindenkori uralomtechnikai racionalitás logikája mellett sok
kal inkább történeti-strukturális okokat érdemes keresni mögötte. A z 
évszázadok óta meghatározó magyar történelmi „élmények” : a füg
getlenségiharcok kényszere és a lemaradás! pszichózis szülték-alakí- 
tották ki a magyar társadalom és a magyar politikusok pátoszra való 
fogékonyságát: egyfelől jogosan, amennyiben a pátosszal jelesre osz
tályozza a nemzet évezredes túlélési teljesítményeit, másfelől hibá
san,m ert giccsbe hajló pátosszal kompenzálja a sikertelenségeket és 
a félsikereket. ..

A  közelmúlthoz való viszony mint imázsképző faktor a rendszer- 
váltás folyamatában játszott szereppel együtt ugyancsak fontos szem
pont a mai politikai arcok vizsgálatánál. Mindkét tényező a hiteles
ség ismérveként merül fel, meglehet hogy, legerősebben nem is annyi
ra a társadalom, mint inkább a politikusok tudatában. Történelmünk
nek az a szokatlan ajándéka, hogy a rendszerváltás békésen zajlott le,
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azzal a következménnyel is járt, hogy rögtön a győzelem után megim 
dúlt a hiányzó hősök pótlása, mivelhogy a kerékasztalnál ritkán ül
nek hősök, többnyire inkább csak ügyes vagy ügyetlen tárgyalófelek.

A  fent említett problémával szorosan összefügg az ideológiai 
militánsság mint imázselem kérdése. A  hagyományok és a rendszer- 
váltás logikája abba az irányba ösztökélték a politikusokat, hogy vá
lasztott ideológiájukat a lehető legharciasabban és legélesebben kép
viseljék mind a saját ideológiai táborukon belül (ez a polarizált 
sökpártréndszerű Magyarországon mindig több pártból álló tábort 
jelent) és természetesen a többi ideológiával szemben is. Pusztán csak 
a szavazatnyerő arcok szempontjára korlátozva a problémát: mennyit 
ér majd ez' az eltökéltség a következő választásokon? Tény, hogy 
manapság már minden számottevő politikai erő ezzel a pragmatiz
musra valló imázselemmel próbálkozik, ettől reméli a maga urnájá
hoz vezetni a pillanatnyilag még a közöny és a lebegő szavazatok 
közötti senkiföldjén hezitáló állampolgárokat. De kinek sikerül majd 
a pragmatikus racionalitást „ szövegszemen” támadhatatlanul és mégis 
érzelemmel tele, azaz színházszemen, dramaturgiailag is jól elját
szania? Melyik pártnak és melyik politikusnak sikerül a legjobban a 
pragmatizmusban rejlő ^szenvedély-potenciál” kiaknázása? Ki „éli 
túl” a tanulóidőt, vonzóbbá válnak-e vagy kicserélődnek a mai ar
cok, ahogy azt sokan mondogatják? Akárhogy is lesz, a politika szín- 
házszerűségének általános és történeti meghatározottságai alól sem a 
régiek, sem az újak nem vonhatják ki magukat. Még azok sem, akik 
a politikát hivatásként választották „démonuknak” engedelmesked
ve. De mire is vállalkozott az, aki fellépésre szánta el magát a politi
ka színházában? Max Weber A politika mint hivatás című, kezdő 
politikusok számára kötelezően ajánlott művében a következőképpen 
ábrázolja a szereppel járó fölöttébb paradox helyzetet: „
: „ A  politika kemény deszkák erőteljes és lassú átfúrása, szenve
déllyel és szemmértékkel. Bizonyosan mindén történelmi tapasztalat 
megerősíti az igazságot: az ember nem érhette volna el a lehetségest, 
ha időről időre nem nyújtotta volna ki kezét a lehetetlenért. Ahhoz, 
hogy egy ember ezt megtegye, vezérnek kell lennie, és nemcsak ve
zérnek, de éppúgy -  a szó egy nagyon egyszerű értelmében -  hősnek 
is. Még azoknak is, akik se nem vezérek, se nem hősök (Kiemelés 
tőlünk. -  Cs. K. L .-G . B.), olyan állhatatossággal kell a szívüket 
fölvértezniük, mely dacolni tud az összes remény összeomlásával. 
Ez most kiváltképp így van, hiszen az emberek máskülönben azt sem 
tudják megvalósítani, amire ma lehetőség adódnék. Politikai elhiva
tottsága csak annak van, aki biztosan tudja magáról: nem fog össze- 
omlani, amikor ráébred arra, hogy a világ túl ostoba vagy túl közön
séges ahhoz, amit ő nyújtani akar. Csak aki mindennek ellenére azt 
kiáltja; »Mégis!« -  annak lesz »hivatása« a politika.” 17
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JEGYZETEK

1 Alábbi írásunk a politika esztétikai dimenziójával foglalkozó nagyobb teoretikus 
munka része, de ugyanakkor adalék a Szabad Demokraták Szövetségének történe
téhez is. A téma kutatása közben, 1992 nyarán az SZDSZ kampányvezérkara 
ugyanis felkért bennünket arra, hogy külső szakértőként írjunk tanulmányt a párt 
arculatáról, arculattörténetéről. A dolog természeténél fogva tanulmányunk egy 
ideig nem volt publikálható. Mára azonban konkrét politikai vonatkozásai inkább 
a közeiméit történetéhez, semmint a napi politikához tartoznak, s így a szöveg ma 
már sajátos dokumentumként is olvasható. S habar az érdeklődésünk tárgyát ké
pező elméleti probléma -  vagyis a minden politikai cselekvésben immanensen 
jelen levő esztétikai dimenzió -  a megrendelés tényétől érthető módon pragmati
kus hangsúlyokat kapott, mégis úgy véljük, a fogalmi tematizálásra irányuló el
méleti részek -  a konkrét politikai kontextustól függetlenül is -  számot tarthatnak 
némi érdeklődésre; Az imázs-problematika elméleti-fogalmi megalapozása tudni
illik elkerülhetetlen volt, mivel nem utolsósorban ettől függött a szakértői megbí
zás sikeres teljesítése. Mindent összevetve úgy ítéltük még, hogy akkor járunk el

■ helyesen, ha a dolgozatot majdnem szöveghűen adjuk közre, jóllehet a teoretikus 
szálat ma már másképp „gombolyítanánk”. Majdnem szöveghűen: hiszen stiláris, 
illetve néhol kisebb szerkezeti korrekciókat azért el kellett végeznünk, s elláttuk 
az írást a tudományos közlés szabályai szerinti jegyzet- és hivatkozási apparátus
sal is. Mindazonáltal e korrekciók nem érintik a tanulmány eredeti üzenetét és 
teoretikus szintjét, nem szépítenek s nem torzítanak: a dolgozat jelen formájában 
is azt a képet mutatja, ahogyan és akkor az SZDSZ-t láttuk.
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;: ti, akkor mondom is” -  a kommunikációban nem tematizálható, legfeljebb egy 
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