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Vázlat a politika diszkurzív 
értelmezéséről •

A politikai diskurzusok nyugtalanítóan izgalmas vonása, hogy képlé
kenyek, mozgékonyak és változékonyak, vagyis nem lehet elére pon
tosan megmondani, hogy kik vesznek részt bennük, miről szólnak, 
mire használják őket, és meddig terjednek. A politika diszkurzív ér
telmezésében ezért nem követhetjük az általánosan elterjedt értelmezé
si módot, amely tárgyát külső és objektiváló nézőpontból vizsgálja, 
mintegy körbekeríti, hogy lényegét megragadhassa. A külső néző
pontból meghúzott határok és sajátosságok ugyanis eleve elrendezik 
mindazt, ami csak magában a diskurzusban rendeződik el és struktu
rálódik. Az ilyen megközelítések úgy mutatják be a% állandóan válto
zó politikai szövegvalóságot, mintha rögzített tárgyi valóság lenne. 
Gadamer írja, hogy „az emberi tapasztalatnak a nyitottság és a bi
zonytalanság a lényege, annak az elfogadása, hogy a régi tudás az új 
helyzet megértésének fényében megváltozhat, ami persze kockázatot 
jelent, de ez együtt jár minden megértéssel és mások felé fordulás
sal” (Gadamer Í9B4; 243-253). Mindez fokozottan érvényes a poli
tikai tapasztalatok és törekvések nyelvi formáltságára. Ezért is mond
hatjuk, hogy a politikai diskurzusok értelmezése nemcsak sajátos tár
gyat jelent, hanem sajátos szemléletmódot is kíván, amely fel tétele
zi, hogy képesek vagyunk a diskurzusokon belülre kerülni, vagyis 
hagyjuk magunkat megszólítani és vezetni általuk.

A politikai szociológia cselekvéselméleti, valamint intézmény- és 
szevezetelméleti tradíciójában már többen megkísérelték értelmezni 
a politikai diskurzusokat. Bármennyire is gazdagították ezek az elem
zések ismereteinket, mégis diskurzus-idegen nézőpontot érvényesí
tettek, amikor egy rendszer- vagy cselekvéselméleti szempontból 
preformált politikai valóság részeként értelmezték a politika nyelvi
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valóságát. Utalnék egy jellegzetes felfogásra. Ha valaki úgy tudja, 
hogy a politika örök idők óta érdekérvényesítő^ hatalmi harc, akkor 
azt is tudja előre, hogy miről beszélnek benne. És itt nem elsősorban 
az ideológia-értelmezésekre gondolok. Harold Lasswell, aki elsők 
között kezdte vizsgálni a politika nyelvi természetét, a hatalom éŝ  a 
döntési státus elérésében látta a politikai beszéd sajátosságát (Lasswell 
et al. 1965). Pierre Bourdieu szerint a politikai beszéd lényege a 
tekintélyelvűség, a legitim beszélő vagy a képviselő önfelszentelési 
stratégiái a nyelvi és a politikai tagolás egybeesésén nyugszanak, 
mindkettőben egy kizáró-bezáró elv működik (Bourdieu Í99Í). Niklas 
Luhmann rendszerelméleti felfogása szerint a politikai szféra sajátos 
kommunikációs kódja a kormányozni vagy ellenzékben lenni 
dichotómia (Luhmann 1984). Összességében: a politika nyelvi- 
diszkurzív valósága a hatalomról szóló beszéd; az emeli ki semleges 
helyzetéből és specifikálja politikaiként, hogy a hatalomhoz kapcso
lódik. Amikor ezt a felfogást kritizálom, nem azt-mondom, hogy 
nincs szó hatalomról a politikában, sőt nagyon is szó van, de innen 
nézve a politikai beszéd gazdag és tagolt univerzuma meglehetősen 
leegyszerűsödik; jól vagy rosszul funkcionáló, pozíciót védő és tá
madó nézetekké laposodik.

A szervezetekben és rendszerekben gondolkodó politológiának is 
megvan a maga jól elrendezett felfogása a politikai diskurzusokról. 
Legjellemzőbb vonása, hogy egyszerűen követi a sokféle politikai 
tagoltság egyikét, márpedig minden tagoláshoz rendelhető valami
lyen diskurzus, hiszen az emberek nem némák és nem süketek. Meg
írható a törvényhozás,, a munkásosztály, az elit, a pártok, a kelet és a 
nyugat, a demokráciák és a diktatúrák diskurzusa, esetleg a hierachikus 
pozíciókhoz kötődő beszédfolyamok természete, vagy elkészíthető a 
legjelentősebb politikusok legfontosabb beszédeinek összehasonlító 
stíluselemzése, és még sok minden más. Különösen német nyelvterü
leten van nagy hagyománya ennek a szemléletnek (Dieckmann 1969). 
A politológiai indíttatású szociológiai vagy történeti szövegelemzés 
pedig szinte soha nem megy túl a politikai dokumentumok és szöve
gek tartalmának összevetésén, valamint a feltételezett materiális kon
díciókon, ha pedig nyelvész vagy más diskurzuselemező veszi kézbe 
ezeket, akkor kitűnő illusztrációk készülnek a tagoltság adott módjá
nak nyelvi tükröződéséről. *Az elemzéseknek ezért vagy nincs politi
kai relevanciájuk, vagy közhelyeket „bizonyítanak”.

A politikai diskurzus jellegzetesen újkori fejlemény, amelynek ter
mészeteik vannak mind empirikus, mind teoretikus előzményei. Jelen 
van a szemlélet Arisztotelész retorikai invenciójában, Machiavelli 
politika-értelmezésében, Vico Új tudományában, Tocqueville demok
rácia-leírásában, de jelentősége csak a huszadik században válik vilá
gossá. Elsőként Max Weber (1989) tematizálja, de igazán nyomaté
kossá Cári Schmitt (1987) teszi a das Politische teoretikus-magyrázó 
fogalom megalkotása révén. A „politikai” fogalmának történeti hát
tere az, mutat rá Heller Ágnes, hogy felbomlik a politika kvázi-natu- 
ralisztikus, rendi és kasztszerűjellege, vagyis egy meghatározott ősz-
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tályhoz kötése, amikor is csak az számít politikai cselekedetnek és 
intézménynek, amit ők tesznek vagy működtetnek, ám ezek definíció 
szerint azok (Heller 1993). A modem demokráciában megszűnik ez 
a rögzített, határolt és jól átlátható állapot, praktikusan is újra és újra 
felmerül a kérdés, hogy mi az állam, és mi a politika, vagy más 
összefüggésben, hogy mi is valójában a közjó, és kik képviselik. így 
válik a rivalizáló nyilvános beszéd a modem politika meghatározó és 
konstitutív tényezőjévé. Cári Schmitt erre a történelmi szituációra 
reagált, amikor a „politikai” vagy a politikum fogalmát bevezette, 
ám konkrét megoldása, nevezetesen a barát-ellenség tematizáció és 
döntés okkal kapott sok kritikát. Úgy vélem, hogy a probléma nem 
az esetleges bellicizmusa, ahogyan ezt Pethő Tibor Schmitt-monog- 
ráfiájában meggyőzően bemutatja (Pethő 1993), hanem az, hogy a 
„politikai” nem szűkíthető le egyetlen, mégoly fontosnak tűnő vonat
kozásra sem, legyen ez tartalmi vagy formai tényező, szerep vagy 
téma. Vélhetően akkor járunk el helyesen, ha a „politikai”-t szem
életmódnak fogjuk fel, tehát ha radikalizáljuk a schmitt-i felvetést, 
vagyis egyrészt a politika minden elemére vonatkoztatjuk, másrészt 
pedig megpróbálunk számot vetni azzal a nyugtalanító ténnyel, hogy 
a diszkurzivitás konstitutív tényezővé válása után nincs meg többé a 
lehetőségünk a politikai előzetes vagy utólagos, kívülről vagy felül
ről történő rögzítésére és kijelölésére. Ha mégis ezt tennénk, ezzel 
visszatérnénk a politika „osztályszemléletéhez”, akkor is, ha elem
zésünk középpontjában a politikai diskurzus, nyelv, kommunikáció 
vagy dialógus áll.

A politikai valóság beszédközpontúsága (Minogue 1986) mindenek
előtt vitaként konkretizálható, a politikai vita pedig a szerep, a téma és 
a stílus szempontjából egyaránt önmaga határait tematizálva tesz szert 
öndefiniáló jelentésre. A politika diszkurzív értelmezését ezért egy 
egyszerű, ám fontos tapasztalatból tartom kibonthatónak: a politika 
nem létezik az érintettek folyamatos jelentésadása nélkül, ami pedig 
rivalizáló jellegű, vagyis az egyetértés és az elutasítás mentén szerve
ződik. A „politikai határvitát” középpontba állítva dolgozatomban arra 
teszek kísérletet, hogy rámutassak a politikai valóság diszkurzív értel
mezésének lehetőségére és néhány sajátosságára, valamint vázoljam 
kategoriális kereteit. Ez a szemlélet nem előzmény nélküli (lásd: Sza
bó 1994ű), azonban hangsúlyozni szeretném az általam vázolt megkö
zelítés szokatlanságát és hipotetikus jellegét, ám azt is, hogy ez a poli
tikatudomány új és kiaknázatlan lehetőségeit jelzi.

Elemzésem egyik kiindulópontja az, hogy a politikai diskurzus alap
vetően polémikus szerkezetű. Nem állíthatjuk, hogy minden politikai 
megnyilatkozás nyílt vita, vitázó felekkel, vitatott témákkal és meg
győzésre törő akarattal, de a releváns politikai beszéd más lehetséges 
elképzelésekhez viszonyítva szól valamiről és valakikhez. A politika 
a rivalizáló jelentésadások területe, bár a vita nemcsak a politika 
sajátossága. Amikor politikusok és állampolgárok vitatkoznak, ami
kor valamiről eltérő nézeteket hangoztatnak vagy valamiben egyetér
tenek, akkor nem egyszerűen csak civakodnak, hanem „kinyilvánít
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ják”, éltetik és mozgatják a politikát, amely maga az örök nyugtalan
ság. A vitaközpontű politikai valóság a politikát képlékenynek, moz
gékonynak, változásait nem-egyértelműnek mutatja. Olyan társadal
mi színtérnek, ahol nincsenek örök személyek és ügyek, rögzített 
alanyok, stabil objektumok, végérvényes megoldások,. mert minden 
politikai létezőnek ki kell állnia a folyamatos bírálatok próbáját. Ha 
vannak örök politikai entitások, akkor csak azok ilyenek, amelyek 
képesek magukat újra és újra átdefiniálni, önértelmezésüket megin
dítani és rögzíteni. A határok nem kerítések, hanem paravánok, a 
politika háza állandó átépítés alatt van, a szobákban pedig azért nincs 
rend, mert mindig rendezkednek bennük, természetesen a rendte
remtés igényével.

A politikában, a résztvevők állítása szerint, csak fontos dolgokról 
esik szó. De mitől válik valami fontossá? Mindenekelőtt attól, hogy a 
diskurzus résztvevői erről beszélnek és nem másról, vagyis a téma 
bekerült a politikai beszédfolyamba. A jelentőség tagolt ugyan, de a 
jelentéktelenségtől a hallgatás választja el, nem az egyetértés hiánya. 
A politikai polémia ellentéte nem a monológ, hanem a csend; egy 
politikai ügy eljelentéktelenítését nem támadásokkal lehet elérni, ha
nem a módszeres elhallgatással. Gyakran elkeseredett küzdelmek 
folynak pusztán azért, hogy valamiről egyátalán beszéljenek; mert ha 
ez megtörtént, az elvitatás és a másféle értelmezés nem csökkenti, 
hanem növeli a dolog politikai jelentőségét.

A polémiák révén élő és megjelenő politikai valóság mindenek
előtt önmaga határait tématizálja és konstruálja, ezért a politikai szféra 
tulajdonságai is leginkább ekkor mutatkoznak meg. A határdiskurzus 

. azonban nem kívülről, hanem belülről szól a politikáról. A politikát 
is természetesen körülveszi egy extemitás, az, ami nem politika. A 
határpolémiák erről is szólnak, de a politika nézőpontjából, tehát az 
internitás talajáról. A határkijelölő politikai diskurzusnak ezért van 
különleges státusa; valamilyen módon a politika „lényegéről” szól, 
de nem a külső szemlélő, a megfigyelő, hanem a résztvevő nyelvén. 
Ugyanis a politika szereplői, bár nem adnak genetikus leírásokat vagy 
absztrakt definíciókat arról, hogy miben is vesznek részt, ám „kö
zönséges” identifikációs kategóriákban, ki- és bezáró észjárásokban 
gondolkodva, mondhatnánk, köznapi nyelven beszélve elmondják, 
hogy mi is valójában a politika. Ez esetben a politika értelmezéséhez 
nincs szükség rajta kívül lévő metapolitikai vagy szubsztanciális el
vekre és szempontokra, amelyeket feltételként vagy konklúzióként 
neki szegezünk a politikának és a politizáló embernek., A politika 
értelmezésének „klasszikus” kategóriái, például a materiális érdek- 
elvűség vagy a rendszerhatékonyság, a hatalom akarása vagy a társa
dalmi szerződés nem Örökérvényű törvények, amelyeket jól illuszt
rálnak a konkrét események, hanem diskurzuscsomópontok, ame
lyek különösen befolyásos politikum-alakító tényezőkké váltak az 
euroatlanti kultúrában. Egy másik következmény annak a belátása, 
hogy a polémikus politika konkrét megnyilvánulásai, például, hogy 
van-e ellenség, mi a közügy, vagy kiküszöbölhetők-e a félreértések,



POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1996. 4. szám 101-132 107

egyszerre szólnak a konkrét dologról és a határiról. A dolgok polémi
kus felvetései ugyanis szüntelenül egzisztenciális értelmet kapnak, 
mert a jelentőség és a választhatóság mutatkozik meg bennük, az a 
valami, ami már és még politikai, ,

Egy lehetséges diszkurzív politikatudományban tehát a „határvi
ta” centrális szerepet tölt be; egyaránt szól a lényegről és a jelenség
ről, valamint lehetőséget kínál elméleti belátásokra és kutatási operá
ciókra. Dolgozatom tárgya ennek a központi kategóriának a kibontá
sa. A határkijelölő politikai polémia vázlatos leírását a diskurzus há
rom absztrakt eleme mentén követjük végig: áttekintjük a politikai 
szerep, majd a téma, és végül a stílus határkijelölő sajátosságait. 
Egyszerűen szólva, azt a kérdést tesszük fel, hogy a politikában ki a 
beszélő, mit mond, és -hogyan vitázik a „határokról”.

POLITIKAI SZEREPEK

A polémikus politikának nincs rögzített alanya vagy szubjektuma, 
elvileg mindenki beszélhet, de hogy ki is'a beszélő, és ki az, akihez 
vagy akiről beszélnek, magában a diskurzusban konkretizálódik, A 
politikai vitaszerepek az egyetértés és vitatkozás, az elfogadás és el
utasítás különböző szintjein helyezkednek el, s a vitázó saját helyét 
és álláspontját is székhez a szerepekhez viszonyítva jelöli ki. A poli- 
tikai vitákban négy alapszerepet tematizálnak: az idegen, az ellen
s é g ,^  ellenfél és a Szövetséges szerepét. A politikai idegen az adott 
politikai közösségen kívüli, attól távoli személy, aki helyzete vagy 
döntés következtében nem tagja a közfeladatokat valamilyen formá
ban megbeszélők és megoldásukra rivalizálva együtt törekvők cso
portjának, azaz az adott politikai közösségnek. A modem demokrá
ciák belső életében azonban az ellenfél és a szövetséges a legfonto
sabb politikai szerep. Pontosabban a parlamenti demokráciákban egy
mással versengő felek küzdelme folyik, ezért határprobléma, hogy a 
vitákban a másikat ellenfélként vagy ellenségként tételezik-e.

A politikai ellenség megkonstruálása

Az ellenség retorikai konstrukciója a modem politika kardinális kér
dése, retorikai konstrukción a politika diszkurzív valóságának adott 
módját, a szereplők által egy közös beszédfolyamban létrehozott po
litikai világ konkrét formáját értve. A polgári demokráciákban a szár
mazási elv már nem legitim konstitutív tényezője a politikai életnek, 
hiszen elvileg minden állampolgár egyenlő politikai jogokkal rendel
kezik. Ilyen körülmények között nem a faj, a vallás, a nemzetiség, az 
iskolázottság, a nem vagy a vagyon jelöli ki egy politikai közösség 
határait, hanem a politikai ellenség retorikai konstrukciója, amely
nek ezért nem a barát a rivális fogalma, mint ezt Cári Schmitt (1996) 
gondolta, hanem az ellenfél, aki a politika teljes jogú, bár rivális



SZABÓ MÁRTON . 108

résztvevője. A modern politika nem az uralkodó és az alattvaló, nem 
a barát és az ellenség, hanem az ellenfelek, valamint a képviselő és 
képviselt (Bourdieu 1988) viszonyára épül, ezért kulcskategóriái a 

r versengés és a közvélemény, legitimációs kulcsintézménye pedig a. 
, választás. Ha tehát megjelenik „benne” az ellenségtematizáció, ak

kor ez két dolgot jelent: a másik vagy kivül van a politikán, vagy ki 
akarják őt onnan szorítani.

Más politikai berendezkedésekkel szemben a demokrácia többek 
között attól demokrácia, hogy itt az ellenségen kívül elvileg minden
ki részt vehet a közügy meghatározásában és a közintézmények mun
kájában, természetesen meghatározott szabályok szerint. Az ellen
ségre való rámutatás ezért nem azt jelenti, hogy ki ellen kell háborút 
viselni, hanem azt, hogy ki nem lehet, vagy ki nem lehetne tagja az 
adott politikai közösségnek és rendszernek, amelynek három legitim 
szereplője van, az idegen, az ellenfél és a szövetséges. A demokrati
kus önminősítő jelző világdivatjának idején sokat elárul egy rendszer 
vagy egy politikus természetéről, hogy konstruál-e „magának”, és 
ha igen, milyen módon politikai ellenséget. Kedvelt eljárás, hogy az 
erős és kellemetlen ellenfelet ellenségként igyekeznek definiálni, azt 
remélve, hogy sikerül őt végérvényesen kiszorítani a politikai élet
ből. De az idegen is gyakran minősül ártó szándékú személynek, akit 
vagy nem szabad beengedni a mi világunkba, vagy ha már „érthetet
len módon” bekerült, ki kell zárni belőle, mint ahogyan gyakran 
illetik üyenféle retorikai konstrukcióval a „megunt” vagy az egyez
séget felmondó politikai szövetségest is.

A politikai ellenség retorikai konstrukcióit négy alapvető vonás 
jellemzi: világképét a káosz és á kozmosz ősi toposza szervezi, az 
ellenség megnevezése közvetett módon történik, típusai az ártó szán
dékfokozatai szerint rendeződnek, és végül, stílusát a demagógia 
uralja.

A kozmosz a mi világunk, amit ismerünk és szeretünk, mert rende
zett és kiszámítható, mert a dolgoknak megvan a maguk helye és 
neve, mert az igazság és a jóság dominál benne. A káosz minden, 
ami a kozmoszon kivül van, amit félünk és rettegünk, mert „kaoti
kus” és ismeretlen, mert minden rossz és. pusztító erő forrása, mert 
az ellenség lakhelye. A közösség legfontosabb feladata ezért, hogy 
megvédje önmagát a káosz pusztításaival és veszélyeivel szemben. 
Azt állítom tehát, hogy aki politikai ellenségről beszél -  legyen az 
ellenség valóságos hódító vagy kellemetlen rivális annak a gondol
kodását bipoláris világkép uralja; egyik oldalon a tökéletesen jó, másik 
oldalon a tökéletesen rossz világ és képviselői. Nem akar, nem is 
tud, de nem is kell differenciálni. Az ellenséggel szemben nem meg
értésre van szükség, hanem védekezésre és támadásra, az erők össze
fogására, hogy meg lehessen őt semmisíteni, de legalábbis távol le
hessen tartani a közösségtől. A nyelv a veszély és az egység nyelve, 
a fenyegetettség felidézésének és az összefogás igénylésének a dis
kurzusa, ami persze lehet indokolt, de ha valaki a politikai verseny
társát minősíti ellenségnek és helyezi bele ilyen világképbe, akkor
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ezzel ő maga lép ki a differenciált politikai kozmosz, a demokratikus 
társadalom világából, és olyan berendezkedést kultivál, nevezze bár
hogy, ahol sámánok, próféták, vezérek és diktátorok teremtik meg a 
kívánt egységet, mert végveszélyben a nemzet, a kultúra, az erkölcs, 
a nyelv, vagy éppen a szabadság, a jólét, az egyenlőség'.

A politikai vita azonban mégiscsak a béke műfaja, a háborús felek 
„szemtől szemben” nem vitatkoznak, hanem elpusztítják egymást. 
Ebből ered a „békebeli” ellenségtematizáció nehézsége és egyik jel
legzetessége: közvetett módon működik. Azaz a legritkábban nevezik 
néven, nem mondják nyíltan ellenségnek a másikat, ám mindazzal a 
tulajdonsággal felruházzák, ami az ellenségre jellemző lehet. A „konst
ruktőr” mintegy azt állítja: én nem mondom ugyan hogy az illető 
fegyvert fogva tör hazánkra, azonban állítom, hogy nemzetáruló, is
tentagadó, erkölcsromboló, tudatos kártevő, idegen érdekek szolgá
lója, az emberi jogok és a demokrácia esküdt ellensége, paranoiás 
őrült, fajgyűlölő, esztelen.és,műveletlen senki, hatalommániás meg
szállott, és így tovább. Vagyis megkérdőjeleződik az illető politikai 
és emberi identitása: demokratikus elkötelezettsége, esze és jelleme.

A politikai ellenség retorikájában három ismert szerepet konstru
álnak meg és variálnak. A legkevésbé veszélyes az őrült, vagyis a 
pszichésen „terhelt”, hatalommániás, destruktív, örök elégedetlen, 
izgága, a feltűnési vágytól űzött személy, mert könnyen felismerhe
tő, ráadásul nem is politikai motivációi vezérlik. A kém már veszé
lyesebb, mert rejtőzködik és ártó szándékú. Ám világosan felismer
hető az idegen és ellenséges világ, amelynek titkos ügynöke, csak a 
kettőjük kapcsolatára kell rámutatni, ehhez pedig elegendő bármi
lyen „összefüggés”. A legveszélyesebb és leggyűlöletesebb azűra/ő, 
mert ő már szövetséges volt. Egyrészt sokmindent tud a másikról, 
amit könnyen ellene fordíthat, másrészt a hűtlenség nehezen megbo
csátható bűn, hiszen a sikertelenség mellett egy politikai törekvés 
legerősebb kritikája a „hűtlen elhagyás”. Természetesen ezek a reto
rikai szerepek „átfolynak” egymásba, és valamilyen módon mind
egyik a káosz behatolását képviseli.

Az „ellenségcsináló” politikai beszéd adekvát beszédmódja a de
magógia, amelynek képviselője, pszichológiai szempontból nézve, 
hazug ígéretekkel, érzelmek szításával és ellenőrizetlen előítéletek 
felhasználásával tesz szert népszerűségre és hatalomra (Síkíaki 1993). 
Itt azonban nemcsak a felismerés lehet fontos, hogy a demagóg poli
tikus, politikai ellenség tételezése esetén, ezeket az eszközöket meg
határozott személyek ellen irányítja. Az ellenség retorikai konstruk
ciójának van két olyan eleme, amelyek semlegesek és általánosak, 
ezért egyrészt nehezen „fedezhetőek fel”, másrészt az ellenségkonst
ruálást a demokráciák veszélyes politikai betegségévé teszik. Az egyik 
az a tény, hogy az ellenségkonstruálásban a tulajdonlás és összefüg
gés-teremtés teljes szabadsága'uralkodik; bárkiről bármit lehet állíta
ni, bármit bármivel összefüggésbe lehet hozni, mindent szabad, ami 
csak egy „beteges fantáziában” felmerül és egy kicsit is hihetőnek 
tűnik. Mindent „igazol” a káosztól való atavisztikus félelem, amit a
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demagóg mindig mozgósít, amire épít, s így magát a pusztulás, a 
veszedelem és a rossz elleni küzdelem bátor harcosaként tudja beállí
tani. A másik az „ellenségnek” az a tételezett vonása, hogy rejtőzkö
dik, hogy leplezi saját valódi, ellenséges természetét. Ebből ugyanis 
az az elgondolkodtató tény következik, hogy az ellenség retorikai 
konstrukciója önmagában hordozza igazolását, hiszen az illető eset
leges tiltakozása is csak azt bizonyítja, hogy olyan, amilyennek mond
ják: nehezen felismerhető, önmagát leplező politikai ellenség.

A politikai ellenség retorikai konstrukciói nyilvánvalóan azt a célt 
szolgálják, hogy bizonyos személyekkel ne kelljen és ne lehessen 
politikai vitát folytatni (Koselleck 1979), Ezért az ellenségtematizáció 
nem politikai vita, hanem minősítés és címkézés; beszélnek ugyan 
hozzá és róla, de nem vitát folytatnak vele, hanem kinyilvánítják a 
kibékíthetetlen ideológiai és politikai ellentéteket, a másik fél 
normalitáson és morálon kívüliségét, veszélyességét, destruktív ter
mészetét. Legtöbbször kideríthetetlen, hogy az illető hiszi-e azt, amit' 
mond, de ennek nincs is komoly jelentősége. Maguk a kimondott 
szavak a politikai cselekedetek. Az aktorok az ellenségtematizációk 
révén „mondják meg”, hogy kiket tartanak az általuk akceptált poli
tikai rendszer illegitim résztvevőinek, ezért nem vitáznak, hanem 
ezen a módon igyekeznek kijelölni a „vitaképes” szereplők és sze
mélyek körét.

Az ellenségtematizáció ugyanakkor mindig bélül van a politika vi
lágán. Az ellenséget éppen azáltal teszik az adott politikai valóság 
részesévé, hogy ellenségként ugyan, de beszélnek róla és viszonyt 
alakítanak ki vele. Legitim politikai szereplők mondják meg, hogy 
van-e ellenség, ki az, és milyen. Diskurzusok, intézkedések teszik 
létezővé. Jelentéstana szerint léte és természete az egész politikai 
közösséget érinti. Olyan valaki tehát, aki a kitessékelése révén van 
jelen. A politikai ellenség saját ellenség, az értelmezés és a cselekvés 
egyszerre szól róla és az értelmezőről. A magyarországi demokrati
kus ellenzék 1989 előtti történetében a hatalom legnagyobb dilemmá
ja éppen az volt, hogy egyátalán beszéljen-e róluk, vagy ahogy mond
ták, nem kellene még a Pártnak is reklámoznia őket. Miután azonban 
a dolgot szóvá tették, „intézkedéseket foganatosítottak” és szervezeti 
kereteket hoztak létre a „probléma kezelésére”, az ellenség-ellenzék 
menthetetlenül részévé vált az adott politikai elemek (Csizmadia 1995).

Politikai ellenfél

A politikai ellenfél és a szövetséges kétségtelenül politikán belüli 
szerep. Folytatva az előbbi gondolatmenetet: aki nem ellenség, az 
vagy ellenfél, vagy szövetséges, esetleg idegen, illetve hol ez, hol 
az. A politikát együtt, vagyis egymással és egymás ellenében alakí
tók világában a politikai szerepeket a résztvevők kölcsönösen jelölik 
ki egymás számára. Annak az elvi lehetősége állandóan megvan, hogy 
valaki kilépjen ebből a világból vagy kitaszítsák belőle, de a „nem
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ellenségek”, a teljes jogú politikai szereplők egymásban potenciális, 
illetve aktuális ellenfeleket, vagy szövetségeseket látnak. Mondhat
nánk: a modem politikát úgy beszélik és csinálják, hogy az aktorok 
szabadon mozognak a két szerepben, illetve a közöttük lévő átmeneti 
helyzetekben és megjelenési módokban. Ahogyan a hatalom birtoko
sai, úgy a politikai szereplők közötti viszonyok sincsenek eleve és 
örökre rögzítve. Oldások és kötések, „természetes” szövetségek és 
„érdekházasságok” létrejötte, majd elmúlása jellemzi ezt a világot, 
ettől is tűnik a politika olyan kuszának, áttekinthetetlennek és zava
rosnak, amit állandóan magyarázni kell, hogy el lehessen viselni.

Ha valaki önmagát versengő politika erőnek tartja, ám nincs ver
senytársa, aki szintén azt mondja, hogy a másik fél egy vele versen
gő politikai „tényező”, akkor nem politikai ellenfele senkinek, azaz 
nem tudja felvenni az ellenfél politikai státusát, nem tudja önmaga és 
mások számára megkonstruálni a szerepet. Egy kétpólusú pártrend
szer „pólusai” már lehetnek egymás politikai ellenfelei, az egypárt- 
rendszer pártja ellenfél nélküli párt, magával szemben más politikai 
erőként csak ellenséget és politikai idegeneket képes tematizálni. 
Ugyanakkor az ellenfél státus nem szűkíthető le a parlamenti küzdel
mekre. A kormány és az ellenzék kétségtelenül egymás politikai el
lenfelei, de politikai ellenfelek máshol is vannak, gyakran egy szer
vezeten belül, például a vezető szerepre aspirálók között. A politikai 
ellenfél státusa a modern politika alapszerepe, amely nem szorul in
doklásra és magyarázatra. Aki belép a politika világába, mások el
lenfeleként jelenik ott meg, számíthat rá, hogy a többiek riválisuknak 
tekintik, akármit gondol is ő erről a tényről. A politikai szabadság 
másik oldala tárul itt fel előttünk, a versengés lehetősége és elkerül
hetetlen kényszere.

Az európai polgárság által létrehozott politikai intézményrendszer
nek talán ez a legfigyelemreméltóbb kulturális vonása, nevezetesen a 
politikai küzdelmek intézményesítése és megszelídítése. Az ellenfél 
mivolt mint politikai alapszerep egyben világosan mutatja, hogy a 
modem politika kikerülhetetlenül individuális indíttatású, amelyből 
lelkesítő és elszomorító következtetések egyaránt levonhatók. Ugyanez 
viszont megnyitja a szimbolizáció, a politikai jelentésadás új terüle
teit is. Az ellenfeleknek újra és újra azzal a feladattal kell mégbirkóz
niuk, hogy individuális alaphelyzetüket közösségivé „ szimbolizálják”, 
méghozzá rivalizáló jelentésadás körülményei között. A politikai ak- 
toroknak úgy kell akaratuk általánosságát prezentálniok, hogy egy
részt egyéni alapállásuk mindenki számára nyilvánvaló, másrészt 
mások elvileg bármikor kétségbe vonhatják azt, amit állítanak. Mindez 
nemhogy csökkentette volna, hanem kifejezetten növeli a politika 
szimbolikus karakterét. Elsőként Murray Edelman (1964; 1972) fi
gyelt fel a modern politikának erre az új, szimbolikus jellegére. Fel
fogása szerint minden politikai tény kettős karakterű, van egy tárgyi 
és egy szimbolikus oldala, és ez az állapot nemcsak az egyéni maga
tartásokat determinálja, hanem a makropolitikai viszonyokat is.



SZABÓ MÁRTON 112

Az ellenfélszerepek leírásakor a-modern politika gazdagon burján
zó közegében járunk: minden aktor valamilyen módon más, illetve 
mások riválisaként vesz részt a közéletben, amelynek konkrét szere
pei és viszonyai hely tói és időtől függően nagy változatosságot mu
tatnak. Csak utalnék három értelmezési lehetőségre. Egy „korszak
tengely” mentén például leírhatóak az adott történelmi viszonyok jel
legzetes politikai szerepei: a prédikátor, a forradalmár, a reformer, a 
zsarnok, a néptribun és mások. Egy „küzdelem-tengely” mentén a 
politikai ellenfelek egymást determináló karaktere tematizálható; pél
dául a könnyű és a nehéz, a méltó és a méltatlan, a tényleges és a 
látszólagos ellenfél szerepei. Egy „ideológiai tengely” abba a gazdag 
felfogáskészletbe enged betekintést, amely alapján a közélet résztve
vői szerepet szoktak választani, mind önmaguk, mind ellenfeleik szá
mára; például konzervatív és liberális, demokrata és autoriter, hazafi 
és kozmopolita.

Az ellenfélszerepnek határkijelölo diskurzusként két jellegzetes 
vonása van. Az egyik a konkrét és az absztrakt szerep viszonyában 
jelenik meg, a másik a konkrét szerepek elfogadásában, illetve eluta
sításában. Egy-egy politikai szerepnek mindig van valamilyen abszt
rakt és általános jelentése, hiszen csak így lehet része a diskurzus
nak, konkrét jelentést pedig az a szereplő ad neki, aki használja, 
önmagára vagy a másikra vonatkoztatja. A kiinduló helyzet szerint 
már „belül” vagyunk a politikán, azaz a küzdelmek és a viták arról 
folynak és szólnak, hogy ki és milyen ellenfél, és ellenfél-e egyátalán. 
Nos, az absztrakt liberális, hazafi, kommunista és más szerepeket 
szokták úgy definiálni, hogy a valóságos személy, aki magát vala
mely szerep képviselőjének tartja, lehetőleg minél kényelmetleneb
bül érezze magát választott'pozíciójában. A konkretizációnak gyako
ri vonása a középretartás. Az ellenfelet a vitákban igyekeznek a szé
lek felé „tolni”, az ellenség pozíciójához közelíteni (Dieckman 1969). 
Ugyanakkor a politikai diskurzus széles univerzumában mindig talál
hatóak „kószáló” szerepek, amelyeket senki sem akar magára venni, 
pedig egyébként tisztes figurák, méltó ellenfelek lennének. Paraszt 
és tőkés, zsidó és belga vélhetően azért lesz nehezen az ember, mert 
tapasztalatai szerint ezekben a szerepekben nehéz elismert ellenfél
nek lenni, könnyen kezdődnek diskurzusok arról, hogy az illetők ta
lán nem is csak „egyszerű” ellenfelek. A részleges elutasítást, amely 
az ellehfélviszonyt jellemzi, könnyen felválthatja a teljes elutasítás, 
amely viszont az ellenségtematizáció sajátossága.

Politikai szövetséges

Egy politikai aktor ellenfelei mintegy bejelentkeznek, nem kell őket 
külön megkeresni. Vagyis a politika színpadára lépés alapfeltétele a 
másoktól való elhatárolódás, markáns különbségek felmutatása. A szö
vetséges -  ez szintén „páros” szerep -  státusa ettől alapvetően külön
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bűzik. A szövetségeseknek egyrészt kölcsönösen keresniük kell egy
mást, másrészt az egymásratalálás pozitív identifikációt jelent.

A politikai ellenfelek egymás negatív identifikációját végzik el: a 
diskurzusok arról szólnak, hogy a másik hol téved, milyen feladatra 
alkalmatlan, miben egyoldalú. Ez nem készteti a szereplőiket komoly 
önreflexióra, mert egymás ellenfelei lévén, ugyanezzel az érvrend
szerrel el is hárítják a negatív észrevételeket. Létrejön a jól ismert 
„képlet” : a politika szereplői önmagukról csak jót, a többiekről több
nyire csak rosszat mondanak. A szövetséges szerepének kialakulása, 
és szövetségek létrejötte ennél differenciáltabb retorikai konstrukció. 
A másik tematizálásában háttérbe szorulnak a negatív részletek, „fel
fedezik” pozitív vonásait, előnyös tulajdonságait. A pártpolitikában 
például már a bírálatok enyhülésének is üzenetértéke van, egy-egy 
pozitív megjegyzés pedig akár komoly „irányvonal"-módosulást is 
jelezhet. Változik az önkép is. Olyan politikai erő és szervezet nem 
köt szövetséget, amely azt állítja magáról, hogy mindent tud és min
dent képes megtenni. A szövetségre való készségnek feltétele a saját 
korlátok és az erőtlenség felismerése, az önkritikus diskurzus mini
muma. Az aktorok az egymást összekötő pozitív vonásokról, felada
tokról, előnyökről is gondolkodnak és beszélnek. Az ellenséggel, ha 
veszélyes és erős, egyezséget szoktak kötni, szövetséget azok kötnek 
egymással, akik valamilyen módon Összetartozónak gondolják és 
mondják magukat.

Az ellenfélviszony a politikai jelenlét alapállapota, a képviseltek 
gondjaira és igényeire, észjárására és vágyaira való„ráérzés” képes
sége. A szövetséges mivolt viszont a már meglévő politikai szerep
lők közötti mozgás képessége, a hatékony képviselet kérdése adott 
„erőtérben”. A politika komoly résztvevője ezért nemcsak kemény 
ellenfélnek mutatkozik, hanem szövetségre képes erőnek is, aki gyak
ran ellenfeleit is megnyeri saját céljai érdekében. Talán nem vélet
len, hogy ezt nevezik a politika művészetének, és ezt tartják a sikeres 
politizálás egyik kritériumának. Vagyis a politika hódítás, csábítás, 
meggyőzés, agitáció, ahol a diszkurzív stratégiák egyszerre irányul
nak mások kiszorítására és mások megnyerésére, annak függvényé
ben, ahogyan a résztvevők a helyzetet, a lehetőségeket és a kénysze
reket értelmezik. Majd kezdődik minden elölről, hiszen senki nincs 
egy adott szerephez végérvényesen hozzákötve. A modern politiká
nak ezt a nyugtalanító, amorális vonását elsőként Niccolo Machiavelli 
írta le A fejedelem című munkájában, hatalmas felháborodást váltva 
ki kortársai között, ami azóta sokat csendesedett ugyan, de ma sem 
szűnt meg teljesen.

Egy politikai szereplő ritkán folytat magányos töprengést arról, 
hogy tulaj dohképpen ki is ő. Ha mégis ezt teszi, nincs relevanciája. 
Politikai identitása közvetlen és közvetett polémiába és cselekedetek
be bonyolódva, másokról és a közfeladatokról beszélve derül ki ön
maga és mások számára egyaránt. A politikai identifikáció nyilvános 
választások sorozata, amely -  mert választható -  nem kizárólagos és 
végérvényes. A politika szereplői azonban rendelkeznek számtalan
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nem-válaszható tulajdonsággal is. Ezek egyik része biológiai adott
ság (például: életkor, nem), másik része kulturális állapotot jelöl (val
lás, szokások, anyanyelv stb). Ezekre a vonásokra azonban választá
sok sorozata épül, hiszen az ember például saját nemét is sokféle 
módon élheti át. Ha viszont a politikai identifikációs diskurzus a hely
zetet „természetes”, tehát válászthatatlan állapotként tematizálja, ak
kor a beszélő „befelé” csak hierarchizálni, „kifelé” pedig csak elhatá
rolni képes. A fenti elvek alapján értelmezett politikai valóság ezért 
elvileg kompromisszumképtelen és kizáró jellegű, benne nem ellenfe
lek és szövetségesek képződnek, hanem idegenek és ellenségek.

A modernitás eloldotta az embert természeti adottságaitól, de nem 
szüntette meg azokat. A politikában, ennek megfelelően, olyan tago
lódások és szerepek születnek, amelyek radikálisan nagyobb szabad
ságfokkal rendelkeznek, mint a korábbiak. A diskurzusok arról szól
nak, hogy a közfeladatok megoldásának nincs tematikus középpont
ja, kitüntetett személye, cáfolhatatlanul tökéletes módja vagy „me
netrendje”. A politikai közösség élete versengő erők küzdelme, álta
lános aktivitás és kommunikatív racionalitás, amely állandó közös 
feladatot jelent és folyamatos fejlődést ígér tagjainak. A politikai szö
vetségek keresése és felajánlása, fenntartása és felbomlása éppen a 
fenti érvekre épül. Szövetséget két ok miatt nem kötnek a politika 
aktorai: vagy azért, mert a másik nagyon távol van tőlük, vagy mert 
nagyon közel van hozzájuk. Az utóbbi nem azt a trivialitást jelenti, 
hogy az ember önmagával nem szokott szövetséget létrehozni, ha
nem a politika homogenizálási lehetőségét és tendenciáit, amelyek a 
természetes tulajdonságok hangsúlyozásában is kifejeződnek. Az „örök 
barátság” és a „megbonthataüan szövetség” diskurzusai nem a szö
vetség komolyságáról, hanem felszámolásáról szólnak, olyan másik
ról, aki soha nem volt vagy már is nem lehet ellenfél, ezért szövetsé
gese sem lehet senkinek. Vagyis a szövetségesség mozgó-változó lé
tének az a határfeltétele, hogy a politikai diskurzusokban a másikról 
ellenfélként is beszéljenek. -

Politikai idegen

A politikai idegen az adott politikai közösségen kívüli, attól távoli 
személy. Lehet alig ismert vagy nagyon jól ismert, akit éppen is
mertsége miatt tartanak idegennek, vagyis a politikai idegen a politi
ka határát kívülről és belülről egyaránt konstituálja. A „messzeség”, 
ahol az idegen él, lehet térbeli és időbeli is, tartalma azonban a 
„kívüliét”, azaz a politikai idegen vagy helyzete miatt, vagy válasz
tás és döntés következtében nem tagja az adott politikai közösségnek. 
Legáltalánosabban, az idegen a politikai mi és az ők közötti választó- 
vonal kategóriája. A politikai „nem-mi” absztrakt kategóriája azon
ban mindig konkretizálódik, az idegen tehát valamilyen meghatáro
zott idegenné válik. A konkretizáció mozgása két irányú: kívülről az 
adott politikai közösség felé, és fordítva abból kifelé. Az előbbi az
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idegen'terek lakóit jelenti, az utóbbi a politikai idegenné válás folya
mata, a belső idegemig állapota.

Az idegen terek lakóit helyzetük teszi idegenné: távol élnek egy
mástól, ezért kapcsolat és közös tevékenység alig van közöttük, ke
veset tudnak egymásról. A viszony nem információmentes, de a kö
zös cselekvés és diskurzus korlátozott az érintkezés nehézségei mi
att. A távolság mértéke ezért is vált konstitutív tényezővé; az idege
nek általában annál fontosabbak egymás számára, minél közelebb 
élnek egymáshoz. Az idegen politikai terek lakói egymást elsősorban 
abból a szempontból írják le, hogy milyen jellegű a közöttük lévő 
viszony. Három ilyen alapszerep van: a semleges, az ellenséges és a 
példaadó idegen szerepei. Ezek diszkurzív és értékelő kategóriák.

A semlegesség nem egyszerűen csak aktív vagy passzív külpoliti
kai magatartás, hanem olyan elv, értelmezés és gyakorlat, amely ide
gen személyek, népek és államok viszonyában a szuverenitás kifeje
ződése, a másik önálló politikai entitásának az elismerése. Termé
szetesen nem zárja ki a versengést, ezért-a semlegesség egyaránt 
lehet a hódító idegen ellenpólusa, az önző be-nem-avatkozás termi
nológiája, vagy a segítségkérés és együttműködés tematizálása. Az 
ellenséges idegennek nagy múltja és komoly jelene van, mert idegen 
terekből hódító és pusztító erők szoktak támadni más terek népeire és 
országaira. Ezen a történelmi tapasztalaton és nagy narrációin alapul 
a fegyverkezés, a hadseregek léte és a háborús konfliktus. A diskur
zus causa sui jellege talán sehol olyan erővel nem érvényesül, mint 
az ellenséges idegen retorikai konstrukcióiban. A félelem és a gyűlö
let politikai nyelvének nem a tartalma az érdekes, hiszen mindenki 
ugyanazokat a kliséket használja, hanem struktúrája, rítusa és csap
dája. Lasswell mutatott rá elemzéseiben például arra, hogy háborús 
konfliktus esetén a felek a szavakat pontosan úgy használják, mintha 
az lőfegyver vagy védőpajzs lenne (Lasswell et al. 1949). A példa
adó idegen a fenyegető idegen ellenpólusa. Ő is más, többé-kevésbé 
ismeretlen terek lakója, ezért ugyanúgy a szabad tulajdonítások tár
gya, mint az ellenség. Ő és közössége azonban a pozitív, a vonzó 
feltételezések, sőt fantáziálások tárgya. Alapja a fejletlenség és elma
radottság politikai önképe, ezért olyan idegen, aki mintát ad, a meg
valósult jövőt hordozza. A példaállítás azonban nemcsak önkéntes 
politikai apakeresés lehet, mint például a kilencvenes évekbeli 
Magyaroszágon az Európa-diskurzus, hanem a hódítás retorikai konst
rukciója is. Egy hódító soha nem arról beszél, hogy ő bekebelez és 
leigáz, hanem arról, hogy segít és fejleszt, mintát ad és felemel.

A saját politikai terek lakói, a saját politikai közösségek tagjai 
„mozoghatnak” kifelé a közösségből, azaz lehetnek az idegenné vá
lás útján vagy állapotában. A politikai idegennek ugyanis van olyan 
jelentése, amely azokra a személyekre vonatkozik, akik egy belsőleg 
tagolt politikumban lévő másik közösséghez tartoznak, vagyis „ne
künk idegenek”. Lehetnek közömbös, kirekesztett vo.gy független ide
genek. .
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- A politikai közömbös a politika adott módjától, akcióitól, ideáitól 
távolmaradót jelenti, tehát az érintettség és aktivitás kategóriája. És 
választás kérdése: az illető részt vehetne a „politikában”, de valami
lyen ok miatt nem teszi. A dolog nem érdekli, vagy nem olyan mó- 
dón.érdekli, ahogyan várják tőle. Nagy diskurzusok és találgatások 
folynak arról, hogy miért a közömbösség és a távolmaradás, hogyan 
lehetne a „hallgatag többséget” megszólaltami, megnyerni és meg- 
szérvezni. Ők a politikai agitáció, propaganda és reklám „kiemelten 
megcélzott” közönsége. A közömbösség tehát a politikai integráció 
értelmezési kategóriája. Kiindulópontja a politikai közösség tagoltsá
ga, amelyet azonban a diskurzusokban újra és újra problematikussá 
tesznek. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a parlamenti demokrá
ciák jobban elviselik a politikai közömbösséget, mint a diktatúrák, 
vélhetően azért, mert a „politikai otthonosságot” tagolttá és részle
gessé tették.

A kirekesztett politikai idegen szerepe a közömbös fordítottja, ő 
részese és tagja akar lenni az adott politikai közösségnek, de felké
szültségi, hatékonysági és morális okokra hivatkozva ezt nem enge
dik meg neki. Olyan személyekről van itt szó, akik tagjai az adott 
társadalomnak, de nem tagjai szűkebb-tágabb politikai közösségek
nek, mert kirekesztik őket belőlük. Az alkalmatlanság arisztokrati
kus elvére épül például a fiatalok, a nők, az iskolázatlanok kizárása. 
Az illetéktelenség retorikai konstrukciói révén olyan személyeket zár
nak ki az adott politikumból, akik csak akadályoznák a „hatékony 
működést”. Ők azok, akiknek nincs „jogosítványuk” a beleszólásra, 
a döntésre, a számonkérésre. A méltatlanság morális elv, ezért igen 
közel van az ellenség retorikai konstrukcióihoz. Két jól ismert for
mája van. Az egyik a büntetőjog alapján elítéltek politikai részvéte
lének a korlátozása, a másik a politikai bűnbakképzés gyakorlata.

A független idegen maga választotta szerep,. mint a közömbösé, de 
nem kiséri érdektelenség. A közömbös politikai diskurzusa többnyi
re csak egy-egy minősítő megjegyzés, legyintő gesztus, tüntető hall
gatás, „jelzés értékű" távolmaradás. A független viszont komoly 
politikai diskurzusokban vesz részt, a közélet aktív szereplője. Füg
getlensége elégedetlenségének politikai formája. Az általa elérhető 
világban, ideiglenesen vagy tartósan, nem talál olyan politikai szer
vezetet, intézményt, ideát és személyt, amelyekkel maradéktalanul 
azonosulni tudna, ezért mindezek fölé vagy mellé helyezi magát. így 
kerül ő is közel az ellenség kategóriájához. Nemcsak tőle, hanem a 
konkrét helyzettől is függ, hogy minek tekintik: veszélyes ellenség
nek, kellemetlen kritikusnak, szuverén szellemnek, pusztába kiabá
lónak, esetleg a jövő nagy politikusának. Diktatúrákban a politikai 
függetlenség az értelmiségi másként gondolkodásban és általános 
politikapőtló szerepében konkretizálódik. Demokráciákban egyrészt 
a politikai artikulálatlanság és némaság megszólaltatása lehet a fel
adata, másrészt a politikáról való tudományos gondolkodást képvi
selheti. Az előbbi eminensen politikai cselekvés, mert politikai altér- 
natívat igyekszik felmutatni, az utóbbi viszont „csak” kontempláció,
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hiszen nem változtatni, hanem megérteni akarja a politikát. Ám Ő is 
hat a közéletre, igaz közvetetten, a politikáról szóló ismeretek ter
jesztése és a tudományos gondolkodás kultúrájának a képviselete ré
vén. . ■ '

A POLITIKAI VITATÉMÁK HÁTÁRA! A '

Egy demokratikus politikai rendszerben nemcsak a politika aktorok, 
hanem a vitatémák körének meghatározásában is elvi szabadság léte
zik. Habermas pontosan és meggyőzően írta ezt le a polgári nyilvá
nosság történeti kialakulását elemző munkájában (Habermas 1971). 
Az elvnek azonban nem tényleíró, hanem normatív érvényessége van, 
tehát megvalósulása során korlátozást szenved. A témák nem 
burjánzanak szabadon, nem úgy mutatkoznak/ mint talált tárgyak, 
amelyek akár mások is lehetnének, meg máshol is előfordulhatná
nak. Egyrészt konkrét és változó körük mindig politikai állapot és 
harc következménye s konstituálója, ezért jellemző egy politikai kö
zösségre, hogy tagjai miről vitatkoznak és miről nem. A konkrét 
témák elemzése segítheti az adott politikai-hatalmi viszonyok megér
tését, ezt aknázzák ki azok a munkák, amelyek viták „tükrében”'szem
lélik a „reális” politikai valóságot. Másrészt azonban vannak olyan 
politikai vitatémák, amelyek arról szólnak, hogy egyátalán miről le
het vitázni és miről nem; Méghozzá a rend és a közügy, valamint a 
titok és a minimálkonszenzus a négy témakör, amelyek retorikai konst
rukciói a politika határait tematikusán kijelölik. Az első kettő közvet
len, a második kettő közvetett határkonstruáló elv.

Rend és káosz

A politika mindenevő, nincs olyan ügy és téma, személy és cseleke
det, hely és idő, amelyet ne kísérelne meg saját diskurzusa részévé 
tenni, Nem azt állítom, hogy mindent bekebelez, hanem azt, hogy 
expanzív, mert elvileg mindent, például a tudományt is saját diskur
zusa, ezzel együtt a politikai cselekvés részévé teheti, aminek szabá
lyait viszont önmaga alkotja meg (Becskeházi 1992). Kétségtelenül a 
modern társadalom külön szférája, de nem pusztán egyik, hanem 

• kitüntetett szférája. Nagyon keveset mondunk a politikumról, ha pusz
tán információátadásnak tekintjük vagy „bináris logikáját” a kormány
ellenzék analógiájára írjuk le. Mintha a hódítás éltetné, a határok 
szüntelen átlépése, és a szorongás, hogy kiszorulhat az emberek éle
téből. Tematikus ellentéte ezért egy tautológia, a nem-politika, va
gyis az a valami, aminek még nincs politikai neve vagy fogalma. 
Nevezhetjük akár politikai semminek, ami a vágy tárgyaként nagyon 
is valami, csak az nem tudható, hogy mi is igazán. A közvetlen tema
tikus határok ennek a semminek a különböző nevei és retorikai konst-
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rakciói; a politika saját határait a káosz és a magánügy. ellenében és 
értelmezésével jelöli ki.

A politikai káosz az ellenség tematikai ekvivalense. A politika ön
magát mindenekelőtt egy rendezetlen valósággal szembeállítva, va
gyis rendként értelmezi, ami nem a status quo-t, hanem a dolgok 
számunkra létező valóságát, az adott politikai közösség feltételezett 
igénye szerinti elrendezettségét jelenti. Ez alól még a radikális és 
forradalmi tematikák sem kivételek, hiszen nem a rend eltörlését, 
hanem új rendet hirdetnek. A politika megold és gondoskodik, eliga
zít és irányt mutat, vagyis saját létét egy közösségi káosz lehetősége 
ellenében értelmezi, ezért alaptémája a rendezettség retorikai konst
rukciója. Az európai polgárság kulturális teljesítménye nyomán a tu
domány és a politika vált a modern kor két végső instanciájává és 
egyben legnagyobb szellemi kihívásává. Erről szól például a foucault- 
i életmű két kulcskategóriája, a hatalom és a tudás (Kiss 1995). A 
tudomány a tudásban tekinti magát illetékesnek és orákulumnak, a 
kettős vagy bármilyen „maradék” igazság elfogadása csak az aktuá
lis tehetetlenség gyakorlati beismerése, akár taktikának is nevezhető. 
A politika a mindenkire tartozó, közösségi ügyek végső instanciája, 
származzanak ezek az élet bármely területéről, az emberek „hozzá” 
folyamodnak s „benne” cselekednek ügyeik megoldása érdekében. 
Folynak ugyan illetékességi és hatékonysági viták, de az úgynevezett 
részpolitikák vagy közpolitikák (public policy) térhódítása jelzi, hogy 
a rendezetlenség elleni küzdelem tematikái áthatják a politikai közös
ség mindennapjait.

A rendezettség vágya, mint a káosz és a bizonytalanság legyőzése,. 
a politikai vita erős argumentációja. Ellenfogalmai az irracionalitás, 
a bűn és a betegség (vagy nyomorúság), amelyek mintegy konkreti
zálják és „nevesítik” a káosz jelenlétét. A politika védekezik az így 
elnevezett, illetve ezekkel a jelentésekkel felruházott dolgok, esemé
nyek, személyek és diskurzusok ellen, újra és újra megígéri, hogy 
visszaszorítja őket a politika határára vagy még azon is túl. Az ígére
tek azonban szép és vonzó szavak maradnak. Az emberek napi élmé
nye a politika világának átláthatatlansága, a siker és a morál ellenté
te, vagy a sokféle „materiális” gond és nyomorúság, ezért lehet s 
kell újra és újra megígérni kiszorításukat. A politika ilyenkor nem 
hazudik, nem illúziókat gerjeszt, semmi káros vagy bűnös dolgot 
nem tesz, hanem teszi a dolgát, teremti, konstruálja önmagát. Az 
ideológia éppen ennek a helyzetnek a nyelvi formája. Azt hiszem, el
fogadhatjuk Clifford Geertz (1994) érvelését, amely szerint az ideoló
giái beszédhelyek, ahol az emberek közös problémáik értelmezésére 
és megoldására közös jelentéseket alakítanak ki, az eszméket ezért el
sősorban a politikai jelentésteremtés nyelvi szabályai formálják.
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Közügy és magánügy

A politikai semmi másik neve a magán, melynek a köz az ellenfogal
ma. A politika pár excellence a köz világa, a közügyek tematizálásának 
a terepe. Bárki eleve érvénytelenítené saját politikai diskurzusát, ha 
azzal lépne fel, hogy ő a bizonytalanság és a rendezetlenség érdekér 
ben fáradozik, vagy az ő véleménye nem közügy. A konkrét vitákban 
ez gyakran elhangzik, de mindig a másiknak címezve, ami jelzi, hogy 
határdiskurzusról van szó. A részlegesség azonban, hasonlóan az 
ellenségtematizációhoz, ebben a vonatkozásban is differenciál. A 
politikában a közügyeket rangsorolni szokták, ami szintén korláto
zás, de nem elvi, hanem gyakorlati szempontból. Ricoeur (1995) 
mondja, hogy a politika nem képes minden jogos érdeket kielégíteni 
és minden értéket egyszerre szolgálni, ezért kénytelen úgy beszélni, 
hogy a jogos, de aktuálisan megvalósíthatatlan közfeladat is teljes 
jogú eleme maradjon a vitáknak. Ebből is ered a politikai nyelv töré
kenysége, sebezhetősége.

A közügy ellentéte a magánügy, más megfogalmazásban az ember 
intim szférája. A privát kívül van a közön, tehát a politikán, miköz
ben a köz puszta tematizálása feltételezi a magán létezését, amely 
azonban csak elvont lehetőség, a semmi, ami valamivé tehető. Nyers
anyag, amelyet a politika feldolgoz és építkezik belőle, mint a káosz
ból. A két határtéma egymást is determinálja: a rendezettség közügy, 
és a magánszféra bizonytalan. A politika ezért állandóan invesztálja 
a magánszférát; megnevezi, értelmezi, bevonja, tereli, elrendezi, 
vagyis igyekszik megszüntetni nyugtalanító távolságát, homályossá
gát, különállását. Nemcsak a magánember fél a politikától, hanem a 
politika is tart a magánélettől, a diskurzus a határokat folyamatosan 
újradefiniálja, újraírja, igyekszik megmondani, hogy mi is valójában 
ez a másik.

A „politikai határvita” egy vonatkozásban arról folyik, hogy vajon. 
nem magánügyről beszél-e a politika a közügyek leple alatt, valóban 
a közre tartozik-e, amit a köz elé tártak, és egyátalán joga van-e a 
politikának beleavatkozni mindabba, amibe beleavatkozott. A ma
gánügy retorikai konstrukciója a problémát ekkor az egyén vonatko
zásában veti fel: az ember' vallása és világnézete, testi állapota és 
hangulatai, gondolatai és tudása, szakmai minősítése és fizetése, vi
seleté és lakása, neme és fajtája, érintkezése és utazásai, szexuális és 
gasztronómiai szokásai és egy sor más dolog az egyénen kívül senki 
másra nem tartozik. Az „ellen”-értelmezés viszont újra és újra mun
kába veszi a jelzett területeket és igyekszik bizonyítani, hogy ezek 
közügyek., A polémiában a közügy retorikai konstrukcióját két elv 
szervezi: & közszereplés és a képviselet elvei. Az előbbi a politikus 
helyzetéhez, az utóbbi a politikai közösség tagjainak igényeihez kap
csolja az érvelést és a problémák érvényességét.

Egy politikusnak számolnia kell azzal, hogy soha nincs magánéle-, 
te. Az ezzel kapcsolatos érvek.egyik típusa az emberek jogos kíván
csiságáról szól, illetve pandanjaként a politikus magamutogatásáról.
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Ez nyilvánvalóan üzleti érvelés: az újságot is meg a politikust is, 
mert kereslet van rájuk, el lehet és el kell adni. Az érvek másik 
típusa a politika határkérdésére vonatkozik: a politikus konkrét és 
„egész” emberként hozza meg döntéseit, például szokásai, ízlése, 
vagyoni helyzete, baráti és rokoni kapcsolatai egyaránt befolyásolják 
cselekedeteit, az ő esetében tehát közügy az, ami másoknál magán
ügy. Tapasztalhatjuk, hogy a politikusok számára a helyzet többnyi
re kényelmetlen, ezért megpróbálnak védekezni ellene, de nem az
zal, hogy mindez az ő magánügyük. A politikus ilyen érveléssel te
heti csak igazán gyanússá magát. A védekezés retorikai konstrukciói 
a személyesség szerepének csökkentésére irányulnak^ Egyrészt a vi
tázó rámutat a politikai folyamatok összetettségére, intézményi fel
tételeire, másrészt a döntések kollektív jellegére. A személytelenség 
azonban kétélű fegyver, ezért óvatosan szokták forgatni, védheti a 
politikus intimszféráját és személyét, de egyben eljelentékteleníti öt.

A közszereplőt azonban busásan kárpótolja a „lemeztelenítéséért” 
az, hogy legitim pozícióban orákulumként viselkedhet. A képviselet 
elvének megfelelően a politikus a közügyek megfogalmazására is 
megbízást kap: közügy az, amit ő mások helyett és nevében annak 
tart. Állandó feladata ennek az „eltalálása” . A politikai státusok és 
intézmények hierachiája és tekintélye nemcsak döntési kompetenciát 
jelent, hanem a közügyek tematizálásának, felvételének és „levéte
lének” a rendszere is. A közszereplők egymással diskurzuscsatákat 
közügyekért folytatnak, pontosabban azokért a helyekért küzdenek, 
amelyekből legínkábbmeg lehet mondani, hogy nii a,közügy, és mi 
nem az. A képviselet elve azonban „alulról építkezik”. Elvileg csak 
az lehet közügy, amit a képviseltek, lehetőleg minél többen, „átad- 

‘ nak” a képviselőknek elintézésre, amiről az érintettek kinyilvánítják 
a közös megoldás szükségességét. A választó nemcsak a képviselőjét 
delegálja és hívja vissza, hanem a közügyet is. A jelenség a politika 
meghódítása. Különböző személyek és csoportok küzdelme gyakran 
pusztán azért folyik, hogy közügy legyen az, ami eddig csak az ő 
magánproblémájuknak tunt. Illusztrációként felidézzük az ezredvég 
„siker”-témáját, a környezetszennyezést és a természetpusztítást. A 
példa tipikus. Mutatja, hogy a probléma a „világkarrier” előtt is léte
zett már valamilyen módon, de köztémává a zöldek akciói és vitái 
tették, aminek nyomán mind az ügy, mind megoldási módjai, mind 
képviselői intézményesedtek. Az átadás érvrendszeré egyrészt a po
litikai közösség gondjainak és feladatainak, vagyis a közjónak a 
tematizálása, másrészt az egyéni eszközök és lehetőségek korlátozott 
voltának a bemutatása. Ugyanezen érvrendszer azonban ellenkező 
irányban is működik, ez a politika behatolása a magánszférába. A 
jelenség általános. Az egyéni élet védelmének és jobbításának meg
nevezése olyan cél, amelynek érdekében egy ambiciózus politikus és 
szervezet elvileg mindent munkába vehet és közüggyé tehet. A kép
viselet elve egyszerre védi is, meg ki is szolgáltatja a magánszférát a 
politikának.
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Minimálkonszenzus

A minimálkonszenzus a politika tematikus határának egyik közvetett 
elve. A rendezettség és a közügy közvetlenül tartalmi, ez pedig in
kább formai elv, bár a diskurzusokban a tartalom formájának vagy 
elvének mutatkozik. Konkrétabban, magának á vitatható és a vitatha
tatlan határának a tematizálása, de nem mint adott téma, hanem mint 
az elv maga, ezért megkockáztatható az állítás, hogy a diszkurzív 
politika teljesítményének csúcsa, mert önnön alapjaira, lehetőség
feltételeire és kikerülhetetlen kényszereire kérdez rá, teszi vita és 
megegyezés tárgyává. Azokat az önreflexív polémiákat jelenti, ame
lyek arról szólnak, hogy mi az, amiben a vitatkozóknak egyet kell 
érteni, hogy egyátalán vitatkozni tudjanak bármiről is, mi az, amit 
éppen a vita érdekében nem szabad vitatni, például az elemi szabad
ságjogokat és a politikai egyenlőséget, általánosabban szólva, mi a 
demokratikus berendezkedés minimuma, vagy még egy lépéssel to
vább, vajon hogyan revideálhatók a minimálkonszenzusok. Értelme
zését két „tengely” mentén végezhetjük el: az egyik a hallgatás, a 
másik a gyakorlati korlátozás elve.

A minimálkonszenzus mint hallgatási elv azt jelenti, hogy a dol
gok egy részéről beszélnek, a másik részéről nem, illetve esetenként 
beszélnek róla, máskor pedig nem. A politikai vitákban ugyanis leg
alább olyan fontos, ha nem fontosabb, amiről nem beszélnek, mint 
amiről nyíltan szó esik. A hallgatás itt tartalmas csendet jelez. Vagy 
azért nem esik szó fontos dolgokról, mert a vitázók számára termé
szetes, azaz a megnyilatkozó úgy gondolja, hogy a másik is azt gondol
ja, amit ő, vagy azért, mert tudják, hogy a másik „vitathatatlannak” 
tartja, ezért a ̂ diskurzus fenntartása érdekében nem szabad a dolgot 
szóba hozni. Általában meddő próbálkozás a diskurzusok mögött egy 
igazibb valóságot keresni, ez az eset azonban kivétel, mert az „iga
zibb” valóság is egy újabb diskurzus, amely tehát megszólalhat, és 
ilyenkor a „mélyebb” igazság igen „beszédes” tud lenni.

A minimálkonszenzus elve implikálja, hogy nem képezheti minden 
dolog politikai vita tárgyát. Az elvi korlát azonban gyakorlati szem
pontból merül fel; konkrétabban az identifikáció, a közös cselekvés és a 
politikai integráció védelme érdekében. A minimálkonszenzus ennek 
megfelelően a vita határait az annullálás, a „szétvitatkozás” és a te
hetetlenség ellenfogalmai mentén húzza meg. A három ellenfogalom 
retorikai konstrukciói a politikai viták gyakori reflexív témái. A vitá
zók ilyenkor nem politikai ügyeket, hanem vitamagatartásokat és fel
tételeket kémek számon egymáson. Az identitás megkérdőjelezésé
nek, az annullálásnak a retorikája a „politikai személyek”, egyének 
vagy közösségek alapvonásait támadja, morális és kulturális, emberi 
és világnézeti értékekeiket vitatja el tőlük. A „szétvitatkozó” egyén, 
mint mondják, a vita kedvéért vitázik, polémiája nem tárgyszerű és 
építő, vitamagatartása nem együttműködő. A tehetetlenség vagy ha- 
szontalanság retorikáját képviselő pedig a viták minimumát a gya
korlati cselevés szempontjához igazítja, alárendeli például a szaktu
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dásnak vagy a szervezeti működésnek. Ezeket a vitamagatartásokat 
természetesen a vitázók mindig a másikről állítják, vagyis mindenki 
önmagáról az ellenkezőjét gondolja, ami elég világosan mutatja a 
konszenzus minimumait.

Politikai titok

A politikai titok is közvetett tematikus elv, azon egyszerű oknál fog
va, mert, titokról lévén szó, nem lehet megmondani, hogy mi is va
lójában. Közvetlenül megnevezhetetlen, miközben a diskurzusok gya
kori tárgya. A vitákban azonban nem magáról a titokról beszélnek, 
hanem a titok természetéről és helyéről, ezért megnevezése a kimon- 
datlanság helyére s természetére való rámutatás. Azt implikálja, hogy 
van valami „tudásmag”, egy végső „mozgató”, egy igazi politikai 
„valóság”, amely el van ugyan zárva a beszélők elől, de feltétlenül 
meg kell ismerni és birtokba kell venni, mert tulajdonosát valami
lyen kincs birtokába juttatja. A titok nyugtalanító létező, a politikai 
tudásvágy helye, amelyet a vitázók állandóan be akarnak cserkészni, 
meg akarnak hódítani, az általa jelzett korlátokat szüntelenül át akarják 
lépni. De mert titkot akarnak feltárni, meg elérhetetlen és tilalmas 
szavakat kimondani, a politikai tudást valamilyen kimondhatatlan lé
nyeggel azonosítják. A politika azonban természete szerint nem lehet 
titok, mert pár excellence a közt jelenti, ezért egyszerre titokellenes és 
titokkonstituáló szféra, itt is elmondhatjuk, hogy a titok tematizálásával 
a politika önnön természetét saját határa mentén szemléli.

Két alapformáját különböztethetjük meg: a külső és a belső titkot. 
A külső titok, amelyet politikai csendnek nevezhetünk, általános ti
tok, vagyis a politikai beszédvalóság határán képződik. A belső ti
tok, amelyet tabunak nevezhetünk, konkrét titok, vagyis tilalmas, 
valakik által ismert tudás tiltása, ezért a hatalom határát konstituálja.

A politikai csend utalásos csend. Teljes csendnek is nevezhetjük, 
mert a vágyott, de megnevezhetetlen és megismerhetetlen politikai 
valóságra vonatkozik. Célzások és utalások jelzik a létét, vágyak, 
akaratok és hódítások irányulnak felé, de soha sem lehet tudni ponto- 

* san, hogy mi is ez valójában. Nevezhetjük politikai túlvilágnak, amely 
lehet az állandó fenyegetés világa vagy az örök béke hona, az idege
nek vagy az istenségek lakhelye, esetleg a politikai utópiák „sehol- 
nincs-szigete”. Valamit természetesen mindig mondanak róla, és fon
tos, hogy mit. De az örök politikai csend aktuális megtörésének nincs 
önmagán túlmutató érvényessége, minden igaz, és bármi jogos, amit 
az emberek kinyilvánítanak és elmondanak róla.

A politikai tabu konkrét titkot konstituáí. Csendje lehet beszéd 
előtti vagy beszéd utáni, de mindenképpen konkrét politikai témák 
tilalma. A konkrétság .azt is jelenti, hogy valakik ismerik azt, ami 
titok, mások pedig nem, így közöttük a titok léte és a hozzá való. 
viszony politikai különbséget teremt. A tabu belső határ, jelzi a hata
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lom és a hatalomnélküliség határát. Két megjelenési módja van: az 
enigma és a cenzúra.

Az enigma a politikai folyamatok természetét és okát rejtélynek 
fogja fel; a titok el van zárva az „illetéktelenek” és tudatlanok elől, 
de megszerezhető és megfejthető. Lapulhat levéltárak mélyén, egy 
kompetens személy agyában és szívében, szerződések titkos záradé
kában, a szemünk előtt zajló politikai folyamatok elején vagy végén, 
esetleg az áttekinthetetlen események „hátterében” és a felszíni fo
lyamatok legeslegmélyén. Az enigma révén megkettőződik a politi
kai valóság. Az egyik a felszíni, efemer, lényegtelen, fecsegő-beszé- 
lő, nem-igazi politikai valóság, a másik az igazi, mély, valódi szintje 
a létnek, amelyben él valaki, vagy van valami, aki vagy ami a háttér
ből mozgat és irányít, meghatározza népek és közösségek politikai 
természetét és sorsát, jelenét és jövőjét. A teremtő titok mindenek
előtt az eredetről és az erőről szól. Erről szólt már a mitikus világké
pek tabuja, erről szólnak a tudományos „leleplezések”, a „végső” 
magyarázatok is. Az enigmatikus értelmezéseknek azért is nagy a 
vonzereje, mert az alapvető hasadás megszűnését, a tett és a gondolat 
egybeesését ígéri*. A titkot személyes vagy személytelen hatalom tartja 
magánál és uralja, amely vagy aki felel a közösség sorsáért. A politikai 
enigma erőt, hatalmat, befolyást és cselekedeteket konstruáló ténye
ző, tudása ezért kitüntetett ismeret birtokába juttatja az embert. Beava
tott lesz, vagyis politikailag felelős és veszélyes lénnyé változik.

A cenzúra a politikai titok hatalmi konstituálása, a legkevésbé tit
kos titok. Lehet nyílt és lehet rejtett. A nyílt cenzúra az erre illetékes 
hivatalt jelenti, épülettel, hivatalnokokkal,, a tiltott fogalmak kézi
könyvével, intézkedésekkel, pecsétekkel, a kicenzúrázott gondolatok 
helyét mutogató orgánumokkal. A helyzet világos: az adott politikai 
rendszerben diskurzus-rendőrség, szimbólum-határőrség működik. A 
rejtett cenzúra inkább hasonlít a tat^ősi értelmére, azt ambicionálja, 
hogy a tilalmak önkéntes ki-nem-mondások legyenek, és intézmé
nyeit is úgy építi ki, hogy megfeleljen ennek az igénynek. A helyzet 
itt is eléggé egyértelmű: a tilalmas szavakat és gondolatokat a hata
lom birtokolja és saját birtokának is tekinti, amelynek a használatától 
a társadalom más tagjait’ eltiltja. A cenzurális titok ugyanakkor fel
oldhatatlan dilemmákat hordoz. Egyrészt, aki konstituálja, csak tar
talmas módon teheti, vagyis konkrétan kell tiltania, magyarán, meg 
kell mondania, hogy mit tilt, ezzel azonban ő maga vét a szabály 
ellen. Ennek áthidalására alakulnak ki azok az eljárások, amikor nem 
általában tiltanak, hanem helytől, időtöltés személytől teszik függővé 
kimondható és kimondhatatlan szavak és témák körét. Az ellentét 
azonban így is feloldhatatlan: vagy olyasmitől tiltják az embereket, 
amiről nincs ismeretük, vagy a tiltó és az eltiltott közösen beszéli a 
tilalmas szavakat. Másrészt azért is paradox jelenség a cenzúra, mert 
a tiltás ellenstratégiákat hoz létre. Az utalások, a célzások olyan rend
szere alakul ki, amelyben a közélet szereplői közül senki nem mond
ja ki, amit nem szabad, mégis mindenki arról beszél, amiről hallgat
ni kellene. A kelet-európai diktatúrák politikai nyilvánosságának jól
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ismert „társasjátéka” volt ez, például a nemzeti kérdés „titkosan nyílt” 
megvitatása (Heller-Rényi 1995),

A titkosítás azonban általában is komoly konstituáló tényezője a 
hatalomnak. „Létezik” államérdek, titkos szerződés, titkos szolgá
lat, titkos diplomácia, titokvédelem és TŰK, azaz ügyiratok titkosí
tása és kezelésének különleges szabályozása. Ez a titok azonban meg
egyezéses és szabályozott titok, meghatározott feltételek mellett nyílttá 
tehető. Nem elvi, hanem praktikus titok, egyszerűen technikai kér
dés. De mégiscsak titok, birtoklói a politikai küzdelmek eszközének 
tekintik őket, nem szívesen osztják meg másokkal, sőt szeretik sza
porítani a számukat. 1

A POLITIKAI STÍLUS -

Régi tudás, hogy a politikai beszéd nem tudományos szöveg, nem 
magánproblémáról folyó magányos töprengés, de nem is mások be
csapásának „művészete”, hanem sajátos valóságkonstrukció. Olyan 
beszéd, amelynek a középpontjában, mint Arisztotelész írta a 
Rétorikában, az enthüméma van, vagyis olyan állítás, amely másként 
is lehetséges. Ugyanakkor, tehetjük hozzá, a politikai diskurzus nem 
is meditáció, hanem cselekvést befolyásoló és megvalósulásra törő 
beszéd, amelynek ezért egyrészt meg kell őriznie enthümémikus jel
legét, másrészt szüntelenül ki is kell iktatnia azt a tudást, hogy az 
adott konkrét állítás és cselekvés másként is lehetséges. Mindez csak 
olyan nyelvi formák révén „működhet”, amelyek egyrészről kibékít
hetetlen ellentéteket fognak össze, másrészről őrzik a nyelv ereden
dően összetett, többértelmű, homályos természetét. Vagy ahogyan 
Paul Ricoeur fogalmazott: a politika nyelve sebezhető és törékeny, 
mert a politikai kulcsfogalmak többérteiműek, homályosak, ám ez 
ftmkcióképességük alapja. A politikai vitázók tájékozottsága és fele
lőssége növelhető, de ez sem változtatja meg a helyzetet radikálisan 
(Ricoeur 1995).

Századunkra a politikai beszéd stílusának értelmezésében két tudo
mányos tradíció alakult ki. Az egyik a hagyományos irodalmi-eszté
tikai stíluskutatás eredményeit alkalmazza a politikai szövegekre. 
Népszerű, elterjedt elemzési mód ez; a megnyilatkozások ünnepé
lyessége vagy profán jellege, személyessége vagy személytelensége 
és sok más esztétikai stílusjegy alapján próbálja feltárni a jelentés
adások és szavak mögött megbúvó „igazi” politikai valóságot és sze
mélyiséget. A másik tradíció az arisztotelészi retorika-felfogás foly
tatója: a politikai szövegeket nem illusztrációknak, hanem sajátos 
konstrukcióknak tekinti, amelyek a politika „szervezési módjához” 
köthetők. Harold Lasswell a politikai válságok és feszültségek moz
gásához kapcsolta a stílust, illetve kezdeményezte a demokratikus és 
a tekintélyuralmi rendszerek stílusjegyeinek leírását (Lasswell et al. 
1949). Murray Edelman (1972) pedig a politikai jelentésadás forrná-
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inak tekintette, és az agitáció, a jog, a bürokrácia, valamint a tárgya
lás politikai stílusait különböztette meg.

A határ kitűző politikai beszéd retorikája azonban további megfon
tolásokat igényel. A következő kérdést kell megválaszolnunk: mi az 
a beszédszervezési mód, amely tematizálja s hordozza a politika ha
tárait, ezzel sajátosságait is, „belülről kifelé” tekintve. A válaszkere
sésben megfelelő kiindulópont lehet Kenneth Bürke felfogása, aki az 
antik tradíció alapján a poétikai önélvezettel és a filozófiai kontemp- 
lációval szemben a retorika lényegét a cselekvő beszédben látta, a 
retorikát a szimbólumok olyan szervezési módjának tekintette, amely 
a kívánatosnak tartott gondolatok és cselekvések létrehozására irá- 

* nyúl (Bürke 1950; 1967). Ez azonban kiegészítésre és konkretizációra 
szorul. A kiegészítés a polémikus jelleg alapjait érinti. A politikai 
beszéd ugyanis olyan módon szervezi a cselekvéseket, hogy beszűkí
ti a lehetséges valóságokat, Luhmann (1970) éppen ezt nevezte az 
ideológia funkciójának. A politikai jelentésadás, mert cselekvésre 
orientált, állandóan nyílt vagy rejtett vitát folytat más lehetséges s 
kívánatos értelmezésekkel és orientációs utakkal. Ezért is van a ha
tárdiskurzusnak polémikus és ontíkus jellege. A konkretizáció pedig 
azt jelenti, hogy meg kell kísérelni a jelzett pozíció alapján a politikai 
stílust most már mint beszédszervezési módot megragadni. A stílus 
diszkurzív elmélete alapján (Tolcsvai 1995) három ilyen módot tu
dunk leírni. A kontextus alapján a tényszerűséget, a beszédhelyzet 
alapján a jeleniáejűséget, a beszélők alapján pedig a személyességet, 
illetve polémikus ellenpárjaikat, az absztraktságot, az időtlenséget és 
a személytelenséget.. Ezek a vonások a politikai vitát eseményszerű
vé, érzékivé, vagyis erősen esztétikai jellegűvé teszik.

A politikarfényszerűség és absztraktság

A tényszerűség retorikája az igazságelv politikai megjelenése, ami 
elsősorban hasznos és jó gondolatokat jelent, amint ezt a pragmatiz
mus tanítja (James 1981), a hermeneutika proponálása alapján pedig 
a mások értelmezéséhez kapcsolódó egyenrangú jelentésadások szer
veződését jelentheti. Ahogyan Gadamer (1984) szerint az esztétikai 
igazság (tapasztalat) sajátossága a játékban és az ünnepben mutatko
zik meg, ugyanúgy feltételezhetjük, hogy a politikai igazságnak is 
van sajátos szerveződési módja. .

A közös és jó politikai tudást retorikai határkonstrukcióként a tény
szerű beszéd jellemzi, amely szerint csak a valóságos és konkrét dol
gok érnek valamit, sőt csak ezek érthetőek. Az ellenfogalom, az abszt
raktság oldaláról tekintve és közismert fordulatokat idézve: fantaz
magóriáknak, ellenőrizhetetlen vágyaknak, ködképeknek, soha meg 
nem valósítatható ideáknak nincs helye a politikában. Foucault írja, 
hogy napjainkra talán az igazságdiskurzus vált a legerősebb beszéd- 
ritkító elvvé (Foucault 1991), igazat pedig az szól, aki a nem létező
ről nem állítja, hogy létezik. A politikai beszédben, amint ezt tapasz
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táljuk is, állandó a küzdelem a tények és a kitalációk, a konkrétumok 
és az elvontságok, az adatok és értelmezéseik, a tapasztalatok és a 
teóriák között. A tények természetesen nem kevésbé konstrukciók, 
mint az absztratktumok*, nem beszélve a kettő viszonyáról, ezért tölt 
be a tényszerűség retorikája valóságszűkítő szerepet: az emberek a 
tényszerű igazságról beszélnek, hogy a kívánatos igazságért csele
kedhessenek, miközben az elv azt is implikálja persze, hogy a politi
kának a „földön” kell maradnia, valamilyen közös tapasztalatra és 
használható tudásra kell épülnie. A tényszerűség stílusa két sajátos 
beszédszerveződési módban jelentkezik. Az egyik a politikai beszéd 
metaforikus jellege, a másik a politikai beszédet átható világosság
vagy egyértelműség-igény.

Amikor az emberek politikáról beszélnek, akkor eseményeket, 
gesztusokat, tárgyakat, szavakat, személyeket, cselekedeteket halla
nak s látnak, és ezeknek adnak politikai jelentést. Ezek a politikai 
tények. A politika mint olyan szó szerint véve is megfoghatatlan, 
távoli, ismeretlen, sőt, mint láttuk, titokzatos valami, a hozzá való 
közelítéseknek ezért is van metaforikus logikája. A tudni akaró em
ber itt a nem érzékelhetőről az érzéki valóság alapján beszél, a meg
foghatatlan „pluszt” tulajdonságok, struktúrák, funkciók érzékelt 
vonásai alapján igyekszik megragadni, valamilyen jelentéssel felru
házni (Szabó 1994b). A politikai tudás és a nyelvi formák összefüg
gését vizsgáló kutatók számára mindennek elvi jelentősége van. E, 
F. Miller például az általa javasolt manifesztációs szemlélet alapján, 
felújítva Arisztotelész felfogását, az analógiát .állítja a metaforikus 
gondolkodás középpontjába, mert benne tárul fel a politikai valóság 
meg-nem-figyelhető természete, ilyen módon születnek meg a politi
ka ténykonstrukciói (Miller 1979).

A politikai vita rivális felfogásai egymással konkuráló metaforikus 
konstrukciók. Ebből a nézőpontból jól látszik, hogy az eltérő felfo
gások más és más tapasztalati anyagot mozgósítanak. Az életjelensé- 
gek, a családi viszonyok, a technika vagy a harc analógiái alapján 
tematizált politikai tények egymás mellett élő különböző politikai 
valóságok, amelyeket nem lehet könnyedén felcserélni, vagy egy át
fogó nézet alá szubszumálni. A politikai viták nem egy hajdani har
mónia széthullásából keletkeztek, és nem egy jövőbeli tökéletes, 
mondjuk tudományos tudás tökéletlen előképei. A figuratív észjárás 
vizsgálata azzal a lehetőséggel kecsegtet bennünket, hogy a politika 
világát saját természete szerint vehetjük szemügyre, például rákér
dezhetünk az ismeretlen politikai világ ismerőssé tételének különbö
ző metaforikus konstrukcióira. Mondjuk arra, hogy milyen erők és 
törekvések hatására váltak dominánssá a kognitív tapasztalatok és 
logikák, vajon a „köznép” Által favorizált praktikus és morális 
metaforizációnak mi a helye a politikai vitákban, vajon a technika és 
a piac metaforái milyen politikai világot jeleznek és konstruálnak.

A politikai vitákban egyszerre van jelen a szavak homályossága, a 
jelentések félreérthetősége, valamint az igény, hogy ezt az állapotot 
meg kell szüntetni. A helyzetet megérteni akaró, általánosan elter
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jedt morális, kognitív vagy ^politikai” tudományos és köznapi ma
gyarázatok (a homályosság oka: hazugság, tudáshiány vagy az ér
dekérvényesítő törekvés) képviselői egyrészt értelmezésüket genera
lizálják és így a többértelműséget „végérvényesen” megszüntethető
nek tételezik, másrészt a tudományt állítják be olyan eszköznek, 
amelynek alkalmazásával a félreérthetetlenség és az egyértelműség 
végérvényesen megteremthető lenne.

Nem hiszem azonban, hogy valaha is létezett olyan közállapot és 
tudományosság, amelyet az előbbi magyarázat hívei általános meg
szűnési okként rejtetten, feltételeznek: torzításmentes beszéd, min
den t-tudás, érdekharmónia. De még ha közelítene is a paradicsomi 
világ, megbukna a szavak ellenállásán. Nem az a probléma, hogy az 
absztrakt jelentés nem konkretizálható, vagy egy ideális és struktu
rált tárgy értelme nem adható meg, hanem az, hogy vannak politika
ilag fontos szavak, amelyek jelentése elmosódott és relatív, amit a 
kontextusban sem lehet megszüntetni. A status quohoz viszonyítva 
például létezik a szemléleti és magatartási módok szakaszolt 
kontinuuma: reakciós, konzervatív, liberális, radikális, anarchista. 
Az egyes jelentések „középpontjához” talán rögzíthető valamilyen 
általános használat és értelem, de az „átmenetek” elmosódottak, ezért 
a vitázók szabadon adnak a szavaknak ilyen vagy olyan jelentést. 
Olyan kulcskategóriák is vannak azonban, amelyeknél nemcsak a 
szakaszhatár bizonytalan, hanem az összehasonlítási pont, a mérték 
is. A politikus, mondja a nyelvész, még a hideg és a meleg szó jelen
tését is „oda teszi”, ahová akarja (Dieckmann 1969), nem beszélve 
olyan kifejezésekről, mint hazaszeretet és nemzetárulás, demokrácia 
és diktatúra. Ami egyértelmű és világos, az irreleváns, ami releváns, 
az bizonytalan és homályos. Mindezt gyakran mondják hibának, 
megszüntetendő fogyatékosságnak, ami egy-egy konkrét esetben igaz 
lehet, de általában már nem, mert ez a vonás a politikai vitanyelv 
egyik „létmódja”. Ráadásul funkcióképességének is alapja. A politi
kai tárgyalások és, a diplomácia nyelvét elemző kutatások mutattak 
rá, hogy a legfontosabb és egyben a legsúlyosabb politikai kérdések 
megoldásánál gyakran az egyetlen reményt az érintkezés nyelvének 
homályban tartása jelenti, hiszen a nyílt beszéd kifejezetten a kapcso
latok rombolásának eszköze lenne (Edelman 1964). A homályosság 
integráló erővel bír.

A politikai viták „világosságigényét” azonban legalább olyan mér
tékben komolyan kell venni, mint ennek általános és abszolút értel
mű elérhetetlenségét. A politikai beszéd világossága utáni vágy sa
játos retorikai konstrukció, amely egyrészt megszüntethetetlen, más
részt szintén fuhkcióképes. A beszélőnek az a kiindulópontja, hogy 
Ő egyértelműen és hozzáértéssel beszél, nem bújik el a szavak mögé, 
nem homályos, persze, ha kell, „pontosítja” mondandóját, vagyis a 
világosságigény hangoztatásának különböző beszédbeli fordulatai 
mindig a másik félre vonatkoznak. Mivel azonban a politikai vitá
ban mindenki egyben a másik is, a kölcsönös egyértelműség igénye 
a vita egyik szervező elve: a vitamagatartás komolyságának jó indi
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kátora} hogy az illető beszédében a világosság vagy a homályosság 
irányába halad-e. Az abszolút egyértelműség elérhetetlen, de ez nem 
jelenti, hogy nincs szándékos homályosság, többértelműség, mani
puláció. A kontextusban sok minden világossá válhat, a vitázók 
általában érteni vélik, hogy mit gondol a másik, mit is jelent a 
mondandója. A jelentéstulajdonítások azonban provizórikusak, te
hát bármikor újrakezdhetők, ráadásul a beszélő nem kitüntetett ér
telmezője saját szövegének, ennél fontosabb, hogy mások mit érte
nek azon, amit mondott.

Jelenidejú'ség és időtlenség a politikában

A politikai viták nemcsak mindig a jelen terepén folynak, hanem 
értelmük és érvényességük is a jelenben és egy adott lokalitásban van 
lehorgonyozva, amely az aktorok cselekvése által elérhető időt és 
teret jelenti. A politikai diskurzust különös ellentétek és ambivalen
ciák feszítik. A szereplők ritkán elégednek meg a „prózai” valóság 
lehetőségeinek és kényszereinek a felemlegetésével, a tennivalók szük
ségességét legtöbbször egy elvont szféra időtlen elveihez és értékei
hez kapcsolják: a valláshoz, a morálhoz, a tudományhoz. A köznapi 
gondokat egy ünnep fényében szemlélik, a múlékony közéletet az 
örökkévalóság mázával igyekeznek bevonni, ahogyan a tényszerűség 
beszédmódja is együtt halad az absztraktság retorikájával. Azonban a 
hely szelleme és a jelen ereje talán sehol sem olyan erős, mint a 
politikában. A kortársak ritkán tudják, hogy mikor csinálnak törté
nelmet, és az elvekkel is sok a probléma, hiszen nemcsak inkoheren
sek, hanem igencsak változékonyak. A politikai diskurzusoknak ezért 
mindig is a jelen és a hely ad értelmet, menthetetlenül egy adott 
lokalitáshoz vannak kötve. A politikai aktorok úgy valósítanak meg 
elveket, hogy közben elvtelenek, úgy realizálják az örök történelmi 
időt, hogy közben megszüntetik a múltat és a jövőt, úgy veszik ko
molyan a közösség ügyeit, hogy színpaddá teszik az életet.

A  politikában nyugalmasabb viszonyok között is folynak „nagy 
újradefiniálások”, nem beszélve a radikális változások időszakáról. 
Nemcsak a „kisember” beszél másként a politikáról egy idő után, 
hanem a politikusok is. Élvek persze mindig vannak, de a szereplők 
ezeket gyakran át- és újraértelmezik. A század számtalan jelentős 
politikusa pályája során néhány alkalommal politikai köpönyeget és 
politikai beszédmódot váltott, hogy hatalmon maradjon és eredmé
nyesen tudjon ténykedni. A politikai viták résztvevői gyakran sorol
ják be egymást és magukat olyan kategóriákba, amelyekhez határo
zott elveket és magatartásmódokat társítanak: kommunista, naciona
lista, liberális, jobboldali, reformer, és így tovább. A politizáló em
ber politikai integritását azonban nem az adja, hogy egész életében 
ezek valamelyikét hordja, mintha a bőre lenne, mert az ilyen kategó
riák mindig provizórikusak és lokálisak. Inkább az adott közösség
ben tematizált gondoknak és problémáknak van identitást adó és iii-
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tegráló ereje, amelyhez meglehetősen pragmatikusan viszonyulnak a 
politizáló emberek; jól és eredményesen akarják őket megoldani vagy 
éppen kihasználni, amihez természetesen mindig jól jönnek az elvi 
„támasztékok”. A politikai diskurzus jelenidejűsége és lokális érvé
nyessége éppen erről szól, illetve arra hívja fel a figyelmet, hogy 
mindez a modern politika „normálállapota”.

Amikor a politikai idő jelenhez kötöttségét hangsúlyozzuk, termé
szetesen nem azt állítjuk, hogy a politika csak a jelenről beszél, ha
nem azt, hogy a politikában mindent a jelen szempontjai uralnak. 
Lehet a múlt is heves politikai viták tárgya, amint ezt a kilencvenes 
évek politikai rendszerváltozása tanúsította Kelet-Európábán. Ezek a 
viták azonban, ahogyan ezt tapasztalhattuk, az aktuális jelen szolgá
latában álltak, politikai orientációk és pártidentitások kialakítását se
gítették. A jelenség azonban nem kivételes, legfeljebb a téma, a mér
ték és az érzelmi hevesség változik, mert a politikai vitákban a múlt 
mindig a jelen küzdelmeinek argumentációs és legitimációs bázisa. 
A polémikus politikai valóságnak ezt a jelenségét talán multmeg- 
szüntetésnek nevezhetjük, amikor szó van ugyan a történelemről, de 
a múlt összeér a jelennel, nincs közöttük sem minőségi, sem időbeli 
különbség, mert a megidézett események, folyamatok és szereplők 
szó szerint is az aktuális jelen valóságos résztvevői lesznek. Lyotardnak 
(1993) a narratív tudásról adott leírása analóg a múlt értelmezésének 
ezzel a módjával. A politikai disloirzusok résztvevői sok „tudomá
nyos” kritikát kaptak már ezért az orientációért, én azonban azt gon
dolom, hogy soha nem fognak erről leszokni. A politizáló ember 
számára mindig az a legfontosabb kérdés, hogy mit kell tennie, ter
mészetes tehát, ha válaszát a közeli vagy távolabbi múltból meríti. A 
történelemből akar tehát tanulni, de egyrészt soha sem tanulhat ele
get, másrészt más és más problémák tanulságaira van szüksége, har
madrészt pedig aktuális pozíciói erősen befolyásolják múltértelmező 
igényeit.

A politikai vitázó intenciói a múltból táplálkozva a jövőre irányul
nak, de a jelent kívánja berendezni az általa elérhető tér keretei kö
zött. Tudjuk, hogy a politikai vitákat is le lehet írni vagy szalagra 
lehet rögzíteni és meg lehet őket őrizni a történelem számára, ám 
soha sem az „örökkévalóságnak” szólnak, mint az író, a költő vagy a 
festő „írásai”. A politizáló ember és a politikus tevékenysége inkább 
az előadóművész, a színész munkájához hasonlít. A jelen varázsa 
alatt áll és a kortársakhoz, sőt a nézőkhöz szól. Idézve az ismert 
szóképet: a politika, vagyis a zajló történelem az élet színpada, ahol 
az emberek, mint Marx mondta, szemzői és szereplői saját drámájuk
nak. A távoli utód és a messzi idegen sokszor nem is érti, hogy miről 
folyik vagy folyt a szó, hiszen egy-egy politikai vita jelentősége és 
értelme 'elenyészik az idővel, vagy ha más térből szemlélik az esemé
nyeket. Annál fontosabb viszont a kortársaknak, hiszen a „mese” 
róluk szól, és az Ő bőrüket viszik vásárra.
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Politikai személyesség és személytelenség

A homo politicus mint „stílushordozó” visszautal elemzésünk kezde
tére, mintegy azt kérdezzük, hogy a szerepek és a témák diskurzusai 
milyen politikai személyiséget mutatnak fel. Erre van egy igen régi 
válasza a szakirodalomnak: a politikai beszélőt rétornak nevezik, 
beszédmódját pedig retorikának,

Arisztotelész a rétort alkotónak tekintette, aki azonban nem költői 
műveket hoz létre, hanem olyan beszédeket, amelyekkel a „közügyek” 
elintézésében vesz részt. Vagyis nem szemlélődő egyén, mint-a ma
tematika, a fizika (ma így mondanánk: természettudományok), vagy 
a metafizika művelője, de nem is a szócsavarás művésze, mint a 
szofistáknál. A rétor előzetes, általános és közös tudást, amit Arisz- 
totelész logikának nevezett, konkretizál sajátos helyzetben, neveze- 
tesen az agórán és a törvényszéken. Ez speciális techné, azaz mester
ség, amit az emberek többsége ösztönösen végez, de természetesen 
tanulható is, mert megvannak a maga szabályai. Arisztotelész eredeti 
meglátása, hogy mind a szituáció, mind a résztvevők természete, 
mind az eredményes beszéd logikája különbözik a tudomány sajátos
ságaitól.

A rétor „tudománya” nem különleges, és nem is törekszik szük
ségszerű és teljes tudásra. Bizonyos dolgok elfogadását és mások 
elutasítását akarja csak elérni, tehát hatni szeretne. A közéleti beszéd 
állításai a valószfnűségen alapulnak. Az agórán és a törvényszéken 
az ember nem beszél akármiről, csak arról, amit a.közre tartozónak 
vél, ám ami mellett érvel, nem szükségszerű és cáfolhatatlan megál
lapítás, hanem „csak” kívánatos és lehetséges, azaz valószínűleg igaz 
állítás. A valószínű értelméről pedig azt írja Arisztotelész, hogy „az, 
ami gyakran megtörténik, azonban nem egyszerűen ez, ahogyan so
kan meghatározzák, hanem az, ami másképpen is lehetséges” (Arisz
totelész 1982: 1357a). Mi bizonyítja az ilyen állítások elfogadását? -  
kérdezi Arisztotelész. Klasszikus válasza szerint a logosz, a páthosz 
és az éthosz egyaránt szerepet játszik benne, azaz az ésszerű érvelé
sen tűi mindaz, amitől a tudományos gondolkodást igyekeznek meg
tisztítani. Fogalmazhatjuk úgy, hogy a politikai viták nem személy
telenek, nem választhatók el a vitázó személy érzelmeinek hitelessé
gétől, morális tekintélyétől, intellektusának erejétől.

A modem kor tudományai azonban kiűzték a rétort a politika vilá
gából az „esztétika birodalmába”, és a homo politicust vagy racioná
lisan kalkuláló kvázi tudományos lénynek, vagy irracionális míto
szok rabjának írták le, A modérnitás válsága nyomán újjáéledt retori
kai tradíció jelentős képviselőinek, például Kenneth Burke-nek vagy 
Chaim Perelmannak a munkái viszont azzal a tanulsággal szolgálnak 
számunkra, hogy a politika „tudományosításának” programja, a po
litikai észjárás elszemélytelenítése legfeljebb uralkodó diskurzusok
nak tekinthető, amely ráadásul legfőbb vállalt feladatukat sem telje
síti, hiszen predikciói rendre kudarcot vallanak. A politikai beszéd és 
tudás, tanítja a retorika, nem exluzív állapot, hanem „demokratikus”
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és személyes jellegű, amely levezethetetlen átfogó struktúrákból és 
általános tudásból.

A politikai viták résztvevői, feladói és címzettjei valóságosan léte
ző személyek. A disputák konkrét személyek csatái, még akkor is, 

■ ha a vitát igyekeznek megkímélni a személyeskedéstől. A személyes
ség megszüntethetetlen, és közéleti karaktere van. A közügy mindig 
valakinek az ügye, mindig valaki javát szolgálja, mindig valaki érvel 
mellette vagy ellene. A politika sok minden lehet, de az állampolgár 
leginkább konkrét emberek valóságos beszédét és cselekvését, meg
határozott személyek közéleti „mozgását” érti politikán. Ezért is 
megszüntethetetlen a politika antropomorfikus, emberszerű szemlé
lete, amelynek a legyőzését pedig oly igen ambicionálják a modernitás 
társadalomtudományai. A politikán „belül lévő” emberek nagy ré
sze, főleg a tudományoktól kevésbé érintettek, ritkán lepődnek meg 
azon, hogy a politika „olyan, mint az élet”, burjánzó, zavaros és ki
számíthatatlan. A személytelenséget kultiváló felfogások képviselői azt 
állítják, hogy csak akkor érthetjük meg a politikát, ha „megtisztítot- 

. tűk” az egyeditől, a homályostól, a kétértelműtől. Chaim Perelman 
pedig azt mondja, hogy a zavaros fogalmak is a tudásszerzés eszközei, 
mert széles körű s konkrét tapasztalatok hordozói, megvan a saját logi
kájuk és racionalitásuk (Perelman-Olbrechts-Tyteca 1971). Ami elég 
zavarbaejtő állítás, de hát ez már egy másik paradigma.
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