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Szakértők, agytrösztök, hívők a pártokban 
és a pártok mögött

PÁRTOK ÉS ÉRTELMISÉGIEK A RENDSZERVÁLTOZÁSBAN 
(HÍVŐK, POLITIKUSOK, SZAKÉRTŐK)

Az eredetileg független értelmiségi műhelyek megnyerése a modern de
mokratikus politikai rendszerekben a pártok egyik legfontosabb céljává 
vált. Ám még a demokratikus hagyományokban gazdag országok vezető 
parlamenti erői mögött is csak az utóbbi évtizedekben jelentek meg szer
vezett professzionális bázisok. Ezt megelőzően alapvetően belső erők
nek, a pártokhoz csatlakozott értelmiségieknek, vagy a politikai gyakor
latban izmosodott, kinevelt kádereknek a segítségével próbálták megha
tározni cselekvési programjaik irányát és az egyes részpolitikákban tanú
sítandó magatartásformák taktikai lépéseit egyaránt.

A magyar többpártrendszer viharos gyorsaságú kiformálódása során a 
pártok működésének számos eleme kialakulatlan maradt, spontaneitás 
jellemezte a szervezeti viszonyok, a hierarchikus és bürokratikus szerke
zeti tényezők felépülési folyamatait. A politikai kérdésekre adott vála
szok szakmai előkészítése a személyes kapcsolatok függvényévé vált. Va
laki ismert valakit, és amennyiben egyrészről sikerült elhitetnie pártbéli 
kollégáival, hogy az általa ajánlott szakértő jó, másrészről rá tudta venni 
az érintettet, hogy próbálja meg szaktudása egy részét valamely politikai 
párt' közegében kamatoztatni, akkor hosszabb-rövidebb tapogatózás 
után megkezdődött az együttműködés. Ez eleinte többnyire informális, 
rendszertelen és szervezeti kapcsolódásaiban tisztázatlan kooperáció, 
amelyben a megrendelő is menet közben formálgalta igényeit, folyama
tosan zajlott a mozgásterek bemérése, továbbá a mindkét fél számára új
donságot jelentő státusok szerepkészleteinek a kialakítása.

Az ilyen spontán módon pártokhoz vonzott, eredendően függetlennek 
tekinthető szakemberek mellett természetesen első pillanattól közremű
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ködlek a szerveződő csoportokban a politikai meggyőződésből vagy gaz
dasági érvényesülési érdekből eleve meghatározott pártokhoz csatlako
zott értelmiségiek, az adott párt ideológiai karakterét magukévá levő hí
vők is. Közöttük két alapvető csoportot különböztethetünk meg: az egyik 
típusba tartozók kezdettől azért kapcsolódtak be pártjuk tevékenységé
be, mert aktív politikusokként akartak részt venni az intézményrendszer 
kiépítésének, majd működtetésének folyamataiban, a másik körbe tarto
zók eredeti szándéka az volt, hogy belülről foglalkoztatott szakértőként, 
a döntéseket is formáló tanácsadóként működjenek közre. Sokan persze 
az utóbbiak közül is politikusok lettek, hiszen szűk volt a választék, és 
természetesen befolyásolhatta őket a a hatalomból való részesedés lehe
tősége is.

A hívők csoportjainak a pártokon belüli kialakulása fontos eleme a 
magyarországi folyamatoknak, a szervezetben elfoglalt különböző jelle
gű és erősségű pozícióik a későbbiekben nagymértékben befolyásolták a 
háttérszervezetek szerepvállalásait. Egyrészt az ő feladatuk lett a szakértői 
bázis bővítése, személyek és szervezetek bevonása, más részt „féltékenysé
gi indexük" döntő volt abban a tekintetben, hogy az újonnan bevontak 
mennyire válhattak az adott párt formálódó agytrösztjénck részévé.

A helyzet reális értelmezéséhez további fontos tényező az a közhely- 
szerű tény, hogy a későbbi parlamenti pártok, sőt, egyes kimaradt erők ve- 
zető körei is szűk szakértelmiségi csoportokból álltak össze, amikor a poli
tikai porondra léptek. A pártok agytrösztjeinek a kialakulását illetően ez 
újabb összefüggésben jelentett gyökeresen más helyzetet Magyarorszá
gon a fejlett országokhoz képest. A többségében újdonsült politikusok
ból álló pártvezetői élgárdák tagjai elsősorban politikai szakértőket keres
tek, illetve olyan szakterületek képviselőit, amelyekből a saját csapatuk 
alulreprezentált volt.

Az ily módon formálódott magyar helyzet annyiban fejezett ki teljesen 
más igényeket, hogy míg a fejlett parlamentáris demokráciák pártvezetői 
éppen akkorra válnak politikusként profivá, mire abba a pozícióba kerül
nek, hogy az agytrösztökkel szemben igényeket támaszthatnak, addig -  
elsősorban az induláskor, 1989-90-bcn, és a kilencvenes választások utá
ni korai periódusban -  a valamely szakmai területen felkészültnek tekint
hető és -  optimális esetben -  ösztönös politikusi érzékkel rcndelkcző/na- 
gyar pártvezetők többsége kifejezetten a politikai tevékenység rejtelmeibe kért 
bepillantást a szakértőktől. Tanulnivalója még azoknak is volt, akik az át
alakulást megelőző időszakban is aktív politikusként tevékenykedtek.

Mindezeket a személyes tapasztalatból és mások elemzéseiből is le
szűrt bevezető következtetéseket azért vetettem előre Csizmadia Ervin 
megszokottan magas színvonalú tanulmányához1 írt vitacikkemben, 
mert jelezni szerettem volna, hogy az ő gondolatmenetének szisztemati
kus kétpólusúságához2 nehéz lesz csatlakoznom annak az empirikus 
tényanyagnak a birtokában, amely az elmúlt, immáron csaknem egy év
tizednyi időszakban mélyen rögzült bennem az alapkérdés hazai vctüle- 
teit illetően.

A legerősebb angolszász (és különösen Nagy-Britanniára jellemző) 
folyamatok bizonyos törvényszerűségeiről olvasva természetesen előjöt-
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tck németországi vagy akár hollandiai emlékeim, amelyek további mo
dellek létezésére utaltak, amellett, hogy tapasztalataim szerint ezt a kér
déskört tudományosan nem mindenütt teljesen hasonló keretben értel
mezik. Különösen izgalmas lenne átfogó képet kapnunk a döntésmecha
nizmusok természetét hagyományosan másként értelmező (és a gyakor
latban is másként kezelő) mediterrán térségbeli EU-tagállamok működé
si és intézményi szerkezeteiről, az angolszász metódusok skandináviai 
befolyásáról vagy a japán agytrösztökről.

Kétségtelen, hogy térségünk átalakítási folyamatai minden országban 
kikényszerítettek bizonyos sajátos megoldásokat. A vitathatatlanul fölfe
dezhető hasonlóságok okai nagyon közéi állnak a bevezetőmben írtak
hoz a szűkebben értelmezett kelet-közép-európai régió többi államában 
is. Ahogy Csizmadia Ervin is ír a magyar folyamatok kapcsán a demok
ratikus ellenzék mint kiinduló mozgalmi háttér létéről, ugyanúgy döntő 
szerepük volt a pártokká szerveződés politikai stratégiáinak a kidolgozá
sában cs a későbbi döntési mechanizmusok kialakításában a cseh, a len
gyel, a szlovák, sőt, a keletnémet ellenzéki mozgalmaknak (amelyek 
többnyire kiterjedtebbek, és hol nyilvánosabbak, hol illcgálisabbak vol-. 
tak a két magyar ellenzéki'vonulatnál3).

Éppoly logikus volt az egykori oppozíciós erők szellemi bázisként je
lentkezése az új pártoknál, miként az is, hogy a tágabban értelmezeti ke
let-európai térség valamennyi országában a reformszocialista, az állami 
adminisztrációban már döntési tapasztalatokat szerzett technokrata réteg 
nagyobbik része szervesen beépült az átalakult korábbi állampártok utód
szervezeteinek agytrösztjeibe. Mindeközben e réteg más, kisebb csoportjai 
az új pártok mögé léptek át, de túlnyomórészt ebből a bázisból verbuvá
lódtak a magukat független szakértőkként definiálók is (kiváltva a szakmai 
terepeken korábban különböző okokból háttérben maradt újdondászok 
vehemensebb képviselőinek szűnni nem akaró ellenséges indulatait).

A lezajlott’ folyamatoknak és a mára kialakult tényszerű helyzetnek 
természetesen sokféle érzelmi-ideológiai interpretációja lehetséges4, de a 
következtetések bizonyos körét már határozottanparadigmatikusnak te
kinthetjük. Az 1998-ban történtekből a témánk szerinti elemzésben két
ségtelenül a Fidesz körül kibontakozott tendenciák új minősége jelenti a 
legizgalmasabb mozzanatot. Mindaz, amit Csizmadia Ervin leír, megtör
tént, és az általa adott tudományos értelmezés is akceptálható, markáns 
álláspont. De mind a lezajlott történések kereteinek a meghatározása, 
mind az értékelés igencsak árnyalható.

A POLITIKAI HÍVŐK KISCSOPORTJAI MINT A PÁRTREND
SZER MŰKÖDÉSÉNEK ALAPINTÉZMÉNYEI

Az egyik fontos, a tanulmányban is felbukkanó, de nyitva hagyott kérdés 
arra irányul, hogy merre mozdultak cl a szakértői bázisok a fentebb jelzett 
kezdeti, spontán módon kialakult és esetleges állapotból 1990 után? A 
mozgások egyik motiváló faktora változatlanul a korábbi szakértelmiségiből 
politikussá vált párt\>ezető csoportok hangadó személyiségeinek saját szere-
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piikre vonatkozó attitűdje maradt. Az 1989-es tárgyalási folyamatok, a fel
gyorsult pártszerűsödés, az új erők közötti ellentétek kiéleződése, a rövid 
és szinte előkészületek nélküli választási kampány, valamint a rengeteg új 
politikai státus előzmények nélküli betöltésének kötelezettsége a választá
sok után koraérettségbe kényszerítette a porondon maradt politikusokat.

Módjuk sem volt Végiggondolni helyzetük és képességeik viszonyát, fejest 
kellett ugraniuk a napi politizálás különböző parlamenti, kormányzati, 
ellenzéki, parlamenten kívüli, néha párton kívüli szerepeibe. Azt a meg
erősítő bázist, amelyet agytrösz.t típusú háttérintézmények képezhetnek 
a döntéshozók számára, a politikusi szerepre vállalkozók többsége nap
ról napra részben (kisebb mértékben) önmagában, többnyire pedig a 
mind markánsabban csomósodó, az. egy ívás úvá váltakat tömörítő kis cso- 
portocskákban találta meg. Ezek az informális képződmények hosszú 
évekre alapintézményeivé váltak a magyar demokratikus politizálásnak. 
Tagjaik szinte teljes egészében hívők voltak, részben politikussá vált, 
részben tanácsadói szerepben maradt, esetleg adminisztrációkba vándo
rolt korábbi szakértelmiségiek, akik az általuk kialakított, erősen lehatá
rolt kommunikációs terekben a napi, sőt, a pillanatnyi szükségleteknek 
megfelelően igyekeztek a legkülönbözőbb feladatok megoldásához szel
lemi bázist teremteni önmaguk számára.

Ez azt is jelentette, hogy a kezdeti, a véletlenszerű személyes kapcso
latokat reprezentáló pártokon belüli viszonyokat lassanként felváltották 
az átalakult (illetve kiformálódott), az új belső tagoltságot tükröző kiscso
port-hálók. Nehéz és félrevivő lenne irányzatokról vagy belső frakciókról 
beszélni, ennél egyrészről sokkal többről, másrészről sokkal kevesebbről 
volt szó.

Többről volt szó, amennyiben egy-cgy ilyen kis létszámú, hívőkből ál
ló csoportocska egyszerre lehetett a kormányzati vagy valamely ellenzé
ki stratégia think-tankje, napi kormányzati vagy ellenzéki döntések gya
korlati előkészítője, parlamenti vagy tömegkommunikációs politikai ak
ciók megtervezője és lebonyolítója. Ez a multifunkcionalitás, ez a kiscso
portos omnipotens szerepvállalás számtalan lélektani következménnyel 
járt a résztvevőkre nézve. Ilyen volt a „mindent mi hordunk a vállunkon” 
beállítódás mártíriuma, de ilyenné vált a „mi vagyunk önmagunk agy
trösztje” illúziója is.

A'fcntieket illetően tehát lényegesen többről volt szó ezeknek a hívő 
_ csoportoknak az esetében, mint egy-egy párton belüli irányzatról vagy 
frakcióról, hiszen különösen a pártok vezetési centrumaiban képződött 
ilyen csapatok mérhetetlen politikai befolyással rendelkeztek, jóllehet 
gyakran a cselekvési kényszerektől hajtva (és önmaguk alkalmasságában 
mindinkább bízva) kifejezetten hályogkovács módjára kezeltek nagy hord
erejű társadalmi problémákat is. Ugyanakkor jóval kevesebbről volt szó 
esetükben, mint egy irányzatról vagy frakcióról, mert éppen fentebb le
írt jellegükből adódóan szűkebben szerveződött, nem ritkán klikkszerű- 
en működő képződmények voltak, amelyekből hiányoztak még egy párt
frakció ideológiai és szervezeti sajátosságai is.

Ezek után már bizonyos mértékig paradoxnak tűnő jellegzetessége 
volt viszont az 1991-94 közötti periódusnak, hogy a pártok legszűkebb,
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hívőkből álló kamarilláin mégis megjelentek olyan tendenciák, amelyek
nek egyes elemei későbbi lehetséges agytrősztők szereződése irányúba mu
tattak. Az  informális hívő csoportocskák létrejöttében mutatkozó vélet
lenszerűségek oda vezettek, hogy mind egyes, formálisan pártvezetői 
tisztségeket betöltők, mind pedig a fokozatosan kiépülő pártapparátu
sokban fontos kérdések felett diszponálók gyakran kívül rekedtek a klik
keken (mint ahogy mindkét kategóriából formálisan jelentéktelenebbek 

. bejutottak).
A kívül maradiakat általában nem sodorta magával a mindennapos in

formális és szervezett ülésezések hiszterizált zuhataga, nem váltak rabja
ivá a fent említett lélektani hatásokból táplálkozó illúzióknak. Ezért na
gyobb figyelmet fordíthattak a relatíve vagy teljesen független szakértői 
bázisok feltérképezésére, és elindíthatták kísérleteiket ezek megnyeré
sére, vagy legalábbis részleges bevonásukra. A kiinduló helyzet ebben a 
tekintetben is a személyekből építkezés volt, de fokozatosan kibontakoz
tak a bonyolultabb szerveződések csírái is.

Nem beszélhetünk még nagyjából azonos mozgásokról sem ezeknél a 
kísérleteknél, mert teljesen új folyamatokról volt szó. Az egyik markáns 
sávja a szervezetszerű megjelenésnek a fejlett parlamentáris demokráci
ákban tevékenykedő, székhelyüket tekintve észak-amerikai vagy nyugat
európai cégeknek a magyarországi tapogatózó felbukkanásához köthető. 
Nyomatékosan kell hangsúlyoznunk, hogy esetükben nem a Csizmadia 
Ervin által elemzett politikai think-tank-ekről van szó, hanem olyan vál
lalkozásokról, amelyek tágan értelmezett gazdasági profiljuk egyes ele
meit (különösen PR-kapacitásaikat, de szükségképpen létező politikai 
elemző részlegüket is)politikai szervezetek számára rendszeresen kama
toztatják. Ezek egyikc-másika megjelent a magyarországi pártok környé
kén is.

A szervezeti jelenlét másik kibontakozó dimenzióját a friss hazai cégek 
benyomulási törekvései képezték. A színes palettán jelen voltak a saját 
szakterületükön dinamikusan növekvő közvélemény-kutatók, próbáltak 
pozíciókat szerezni magyar PR-esck és consultinggal foglalkozók, és na
gyon szűk körben jelentkeztek a kifejezetten politikai tanácsadást kép
zéssel is kombinálni képes, a dolog természetéből adódóan társadalom- 
tudományi hátterükben erős kisebb szervezetek.

Mindkét típus sorsa végső soron a hívő kiscsoportok kezében volt, mi
ként a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is személyükben foglalkozta
tott egyéni szakértőké is. Ugyanis miután a nem klikkesedett politikusok 
vagy pártapparátusi szakértelmiségiek sikerrel hoztak közel személyeket 
vagy szervezeteket a pártokhoz, a mindenható kiscsoportok ítélték meg 
tevékenységüket. Komoly konfliktusképző mozzanata volt ezeknek a fo
lyamatoknak a hívővé válás követelménye, vagy kifinomultabb esetekben 
a hívővé tétel megkísérlése. Miután ugyanis a hívő kiscsoportok politikusi, 
szakértői és apparátusi tagjait éppen a teljes elkötelezettség (és az ebből 
származó társadalmi következmények vállalása) avatta cgyívásúvá, és 
ugyanez hozta őket túldimenzionált döntési helyzetbe is, szinte kivétel 
nélkül elképzelhetetlen volt számukra, hogy a kiépülni kezdő agytrösztökbe 
igyekvő szerezetek és értelmiségi szakértők lojalitása elsősorban a velük
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megkötendő szerződésből táplálkozó lojalitás legyen, nem pedig valamilyen 
ideológiai elkötelezettségre alapozott Jiívői odaadás.

Lélektanilag bonyolította ezeket a folyamatokata saját tevékenység kri
tikai szemléletének hiánya a hivő csoportokon belül,sőt, a lojális külső 
szakmai bírálat elviselésére való képtelenség is. Ez példátlanul általános 
volt a legkülönfélébb színezetű és szemléletű pártokban az első demok
ratikus kormányzati ciklus idején. Külső szakértőként döbbenetes volt 
látni, hogy nagy társadalomtudományi felkészültséggel és presztízzsel 
rendelkező kollégák a hívő csoportocskák tagjaiként mennyire cl tudták 
veszíteni egyéb témákban kitűnően működő objektivitásukat, mennyire 
kritikátlanul viszonyultak saját csoportjukhoz, és milyen túlfűtött affek- 
tív gesztusokkal illették a más pártállásúak magatartásait. Ez azonban 
csak egyik vonulata volt megnyilvánulási rendszereiknek. Nem voltak 
hajlandóak tolerálni, hogy a lojálisán, de nem hívőként pártjuknak dol
gozó szakértői szervezetek vagy tanácsadóként foglalkoztatott szemé
lyek kritikai elemzésekből bontják ki stratégiai javaslataikat vagy szak
mai részkoncepcióikat.

Hasonlók mondhatók cl a hívő csoportok politikus tagjairól, azzal a 
különbséggel, hogy számukra a hívő szakértők kritikátlansága által képzett 
kényelmi pozíciót sodorták veszélybe a „csak” lojális szakértők bírálatot is 
tartalmazó koncepciói által. Ez a nehezen feldolgozható helyzet külön
féle reakciókat váltott ki a politikusokból. A teljes intoleranciától egé
szen a különböző involválási törekvésekig terjedtek a lehetséges meg
nyilvánulások. Egyes pártvezetők inkább veszni hagyták már-már think- 
tank-ké formálódó szakértői hátterüket, de nem viselték el az irányuk
ban szemléletiig pozitív, de tárgyilagos hangnemet. Mások a szerződé
sek feltételeként mindenre kiterjedő hűségnyilatkozatokat követeltek, és 
harmadik magatartásformaként említhető a kecsegtető ajánlatokkal alá
támasztott bevonási kísérlet (amikor a szakértőt úgy próbálták hívővé 
tenni, hogy fontos, de nem domináns politikusi vagy adminisztratív funk
ciót ajánlottak fel neki a pártban).

Ez a részjelenségek leírásából építkező gondolatmenet megpróbálta 
felvázolni, hogy a számtalan objektív kényszer (elsősorban a sürgető idő) 
szorításában formálódó magyar politikai pártok milyen belső informális 
mozzanatokon keresztül viszonyultak a lassú agytrösztösödés kísérletei
hez azt megelőzően, hogy a Csizmadia Ervin által elemzett 1994 utáni 
Fidesz-aktivitás kibontakozott volna. Véleményem szerint a fentebb le
írtak -  miközben nem cáfolják lényegileg az általa felvázoltakat -  bizo
nyos árnyalásokra késztethetnek egyes összetevőket illetően.

A FORMALIZÁLT SZERVEZETEK URALMA 
ÉS A HÍVŐ KISCSOPORTOK BEFOLYÁSA

Egyes bonyolultabb összefüggések feltárása érdekében hangsúlyozottan 
foglalkoznék a tanulmánynak azzal a részével, amely a think-tank prob
léma általános értelmezési kísérlete, továbbá a legfontosabb brit tenden
ciák és tanulságok rövid értékelése után rátér a magyar helyzet clemzé-
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sére és a felvezető gondolatokban néhány általánosabb észrevételt tesz. 
Egyetértvén azzal, hogy az agytrösztök a pártok háttérszervezetcinek 
speciális típusát testesítik meg, és ennyiben élesen megkülönbözte- 
tendőck a más funkciókat betöltő (vitathatatlanul fontos) alapítványok
tól, a hazai politikai agytrösztök definiálási kísérleténél én lényegesen 
bátrabban fogalmaznám meg azt, hogy nálunk (még) nincsenek az an
golszász politikai rendszerekben kialakult politikai think-tankek.

Eddigi gondolatmenetem minden mondatával megpróbáltam alátá
masztani Csizmadia Ervinnek azt az állítását, miszerint az 
„agytrösztkénti identifikálás elutasítása ...a rendszerváltás természeté
vel magyarázható”5.

Azt sem vitatom, hogy az átmenet nálunk a formalizált szervezetek 
dominanciáját hozta. De a továbbiakban már ismételten rá kell mutat
nunk arra, hogy miközben a változások gerince a formalizált szerveze
tek, és tegyük hozzá, különösen a parlamentbe bejutott pártok tevékeny
ségéhez kötődött a szűkebb értelemben vett pártpolitikán túl a törvény
hozási és a kormányzati szférában is.ű tényleges politikai küzdelmek a fen
tebb lein pártokon belüli nem formalizált kiscsoportok között zajlottak, 
akár pártközi csatározásokról, akár pártokon belüli hatalmi harcokról 
volt is szó.

Nem csupán annyi történt tehát, hogy az alkotmányosan formalizált 
szervezeti szféra dominanciája háttérbe szorította a civil szféra intézmé
nyeit. Egyrészről a minden modern demokráciában oly fontos, különbö
ző formalizált intézményeket mozgósító érdekegyeztetési mechanizmu
sok is annyira csökevényes mértékben bontakoztak ki, hogy ez az erősen 
korlátozott helyzetük mind a mai napig lényeges momentuma az egyik 
társadalmi alapviszony, nevezetesen a munkaviszony tekintetében ná
lunk uralkodó középkori állapotoknak.6 Másrészről a folyamatok befo
lyásolásának a parlamenti pártokra szűkülése mögött további erős kon
centráció húzódott meg: a hívő kiscsoportok dominanciájának kialakulása. 
Természetesen bárki mondhatja erre, hogy a fejlett, tradicionális parla
menti váltógazdaságokban is megszokott, hogy még a kormányon belül 
is kiemelt hatalma van a pártvezetőkből (többnyire a koalíciós partnerek 
legmagasabb szintű reprezentánsaiból) alakított belső kabinetnek, és 
hogy olyan országokban, ahol több száz évesek a demokratikus hagyo
mányok, még világpolitikai jelentőségű kérdések is eldőlnek informális 
vacsorákon vagy nyaralói kiruccanásokon.

Mindezek tényszerűen igazak, de egyrészt az említett államokban a 
hatalomgyakorlási jogosultságok szisztematikusan szűkebb körökre kon
centrálásának van formalizált háttere és racionális tartalma, másrészt a 
hazai agytrösztösödési kísérletek kapcsán általam leírtak éppen arra 
próbáltak rámutatni, hogy a rendszerváltozás utáni első időszak pártpo
litikai mechanizmusainak végső, pártokon belüli problémái nem elsősor
ban a formalizált szervezetek dominanciájából, hanem a nem formali
zált, politikai hívőkből létrejött kiscsoportok multifunkcionális 
túlhatalmából keletkeztek. Ebből az általánosabb összefüggésből és a le
írt részjclenségckből egyaránt következően a magyar think-tank-ck ne
hézkes formálódásához alapvetően ez a nem racionális politikai megfon
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tolásokra épülő döntésmechanizmus vezetett el. Ugyanis a politika for
malizált terepein a pártok megnyilvánulásait az előírások és az erővi
szonyok bizonyos mértékig racionális keretek közé szorítják (jóllehet az 
első parlamenti ciklus első felében még ezeken a fórumokon is átsütött 
a kiscsoportok érzelmi hiszterizáltsága), ezzel szemben a teljesen párt- 
belügyként kezelhető szakértői-agy tröszti problémavilág sorsát nem for
mális, érzelmileg motivált elemek befolyásolták, sokkal inkább, mint 
amennyire az ésszerű lett volna, többek között a pártok saját érdekei el
lenére is.

A TÁRSADALOMKUTATÓK PÁRTOSSÁGA ÉS AZ AGYTRÖSZ
TÖK ELKÖTELEZETTSÉGE

A másik kiinduló gondolata a magyar helyzetre vonatkozóan Csizmadia 
Ervinnek az, hogy nálunk túlontúl domináns a tudomány képviselőivel 
szemben a politikai semlegesség kritériuma. Úgy vélem, ennél a kérdésnél 
több dolog fonódik egybe, amiket le kell hántanunk egymásról. A kiin
duló tételünk az, hogy a modern parlamentáris demokráciában oktató
kutató társadalomtudósnak minden további nélkül lehet politikai meg
győződése. Egészen külön tudományetikai síkja a problémának a kuta
tóval és főleg az oktatóval szemben az a követelmény, hogy szűkén vett 
szakmai munkájában egy téma elemzése során igyekezzen tárgyilagos 
maradni, gondolatmenetében adjon teret az övétől eltérő nézeteknek, és 
cáfolatuk során ne politikai vagy érzelmi, hanem tudományos érveléssel 
éljen. Teljesen különálló kérdés a társadalomkutató aktív kapcsolata a 
politikai tevékenységszférával. Abszurd lenne, és éppen a politika racio
nalitását gyengítené, ha a pártpolitika nem vonná be soraiba a társada
lomtudományok képviselőit, akár átfogó, elméleti feladatok megoldása 
érdekében, akár a kifejezetten gyakorlati problémák kezelése során. 
Azonban bármiféle involváció fontos döntéseket kíván meg mind a be
vont személy részéről, mind a szellemi kapacitását felhasználni akaró 
párt részéről. Korántsem csupán arról van szó, hogy a pártos tudomá
nyosság stigmát jelent, mint ahogy azt a Csizmadia-tanulmány állítja. A 
szaktudományok területén tevékenykedő magyar társadalomkutatók 
száma hallatlanul csekély, a kutatóintézeti és az egyetemi állások betöl
tői könnyen átlátható, jól ismert személyi kört képeznek. Általánosak az 
interdiszciplináris átfedések, hiszen még nincs két évtizede, hogy a 
hivatalosodó politológiát jogászok, szociológusok, történészek, közgaz
dászok, újságírók teremtették meg, mindössze másfél évtizeddel a szoci
ológia újjáélesztésének kezdetei után. Az elmúlt évtizedben ugyan sok
kal többen lettünk papíron, de éppen a rendszerváltozás objektív „ká
derszükséglete” is a társadalomtudományoktól vont el erőket.

A társadalomkutatók „pártosodásának” megítélésénél nem indulha
tunk ki azokból az országokból, ahol az évenként megrendezett polito
lógus-kongresszuson ezrek vesznek részt. Azt viszont nap mint nap ta
pasztalhatjuk, hogy a fejlett országokban a tisztán tudományos profilú 
műhelyekben, az akadémiai tudomány berkeiben a szaktudományos te-
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vékcnység teljes egészében kitölti az ott dolgozók aktivitását. Fblitikai 
meggyőződéseik természetesen szerteágazóak, de ez nem befolyásolja 
szakmai együttműködésüket és nem jelent számukra politikai szerepvál
lalást. Nem ők nyilatkozzák tele a tömegkommunikációt, ezt meghagy
ják az erre specializálódott „fast-thinkerck-nck”7, és nem is ők lesznek a 
politikai agytrösztök tagjai. Ez a többféle szféra markánsan és merészen 
szétválik egymástól.

Magyarországon viszont a csekély létszám, a személyi átfedések és a 
szervezeti összekapcsolódások következményeként nem válnak szét a 
szférák, különböző szerepek azonos személyekben testesülnek meg, 
rendszeresek a szerepkonfliktusok, és ugyanaz a tevékenység számtalan 
értékelést kap. Természetes, de kivitelezhetetlen törekvés, hogy a társa
dalomkutató az egyetemen akkor is professzorként kezeltessék, ha expo
nálta magát valamelyik párt szakértőjeként, sőt, elvileg az is logikus len
ne, ha ugyanő független szakmai nyilatkozatokat is tehetne, és ezt tole
rálnák az érintett pártban. De miután a szervezetszociológiai működési 
törvényszerűségek efféle kettős mércére egyik helyen sem adnak módot, 
mindenkinek ambivalens marad a helyzete.

Ami pedig az angolszász think-tank-ek pártosodását illeti, éppen Csiz
madia Ervin írja le elemzésében a lényeget: korántsem elvakult hívők 
gyülekezetei jutatták Thatcheréket, majd most Blairéket győztes pozíci
ókba, hanem olyan politikai szakértővé vált, megfelelő társadalomtudo
mányi háttérrel rendelkező értelmiségiekből verbuválódott professzionális 
szervezetek, amelyek stratégai elgondolások (és nem ideológiák) mentén 
szerveződtek, elkötelezettségük az elvégzett munkára vonatkozott a velük 
kötött szerződések alapján. Függetlenül attól, hogy a szervezetek tagjai 
korábbi szakmai tevékenységükben melyik társadalomfilozófiai szemlé
let alapján közelítettek kutatási tárgyaikhoz, most meghatározott szak
mai feladatot kellett együtt, szervezetszerű körülmények között megol
daniuk.

Éppen ezek a jellegzetességek hiányoztak 1994 előtt a magyar helyzet
ből, és a think-tank-ek megszerveződésének nem az volt az első számú 
akadálya, hogy nálunk a kutatói semlegességnek fétise, a pártokkal való 
együttműködésnek pedig stigmája van, hanem éppen arról volt szó, hogy 
a lojális, szerződésen alapuló szakmai munka (és tartalmi eredménye) 
nem kellett a hívő csoportoknak, nekik hívő háttérszervezetekre lett vol
na szükségük. Hogy ez mennyire így volt, azt éppen a Fidesz kapcsolati 
háló 1995-1996 utáni sikere mutatta meg. A gyenge kötések ereje nem 
csupán azokban a politikai összefüggésekben igaz, amelyekre nagyon he
lyesen mutat rá a Csizmadia-tanulmány. Nem csak arról volt szó, hogy a 
Fidesz think-tank-jei be tudták tölteni a híd szerepét. Maga a Fidesz mö
gött kiépült think-tank alapjaiban gyenge kötésekre épült kiindulásakor, 
ezért tudott kiszélesedni, és így válhatott viszonylag hatékony háttérre.

Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a társadalomtudományban meg
ismert személyiségek pártokhoz csatlakozásáról fentebb feszegetett kér
dések ebben a Fidesz-történctben is viszonylag bonyolultak maradtak. 
Mert az lehet, hogy a Századvég Politikai Iskola 1996 után nyílttá tette, 
kinek a stratégiáját segíti megvalósulni (ennek nem eléggé markáns ér
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zékelése valószínűleg az én személyes figyelmelicnségem következmé
nye), de az faktum, hogy a Fidesz think-tank-jénck kulcsfontosságú sze
mélyiségei egészen a választási eredmények nyilvánosságra kerüléséig 
pártoktól független szakemberekként szerepeltek a nyilvánosság előtt. 
További kérdés, hogy az 1990 utáni időszak egyik markáns hívő csoport
jából (amely ugyan hitet váltott, de vehemenciát nem) mára kormányza
ti hatalomba került értelmiségi politikusok hogyan kezelik a korábban 
gyenge kötésekkel magukhoz vonzottakat, illetve hogy ők, a hatalomba 
beemeltek miként viselik az esetleg őket hívővé változtatni akaró kísér
leteket?
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