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Agy, de nem tröszt

Bármennyire is közhelyszerű, mégis azt kell mondani, hogy Csizmadia 
Ervin tanulmánya a think-tank szervezetekről olyan kérdési próbál kö
rüljárni, amely a magyar politikatudomány eddigi témái között nem sze
repelt, holott csak az egyik ismert internetes könyvesbolt 119 találatot je
lez, ha a think-tank intézményekről keresünk viszonylag friss olvas
nivalót.1 Csizmadia írásának valódi pozitívuma, hogy a magyar nyelvű 
politológiai vizsgálatok körébe bevonja a pártok mellett működő agy
trösztök kutatását, és hasznos bevezetőt nyújt a nemzetközi szakiroda- 
lomba. Mivel írásának ezt a részét csak üdvözölni lehet, a továbbiakban 
kizárólag azokkal a kérdésekkel foglalkozom, amelyek vitára ingerelhet
nek.

A munka elemzésének legnagyobb nehézsége, hogy állandóan „a he
lyét változtató célpontra” kellene vadásznia a kritikusnak. A szerző 
előbb jól használható, a nemzetközi tapasztalatoknak megfelelő definí
ciót ad az agytrösztőkről, majd leszögezi, hogy alig található olyan ma
gyar intézmény, amely megfelelne ezeknek a feltételeknek. Később pe
dig bebizonyítja, hogy a -  teljesen más módon definiált -  magyar „agy
trösztök" miatt nyerte meg a választásokat 1998-ban a Fidcsz-MPP.

Csizmadia tanulmányának esszenciája a következő mondatban ragad
ható meg: „Azt a hipotézist szeretném kifejteni -  és amennyire lehetséges, 
igazolni is -, hogy a magyarországi választások kimenetelében kulcsszerepet 
játszottak a politikai agytrösztök, pontosabban az agytrösztök kimutatható 
koncentrálódása a jobbközép pártok holdudvarában. Különben... a konzer
vatív oldal pártjai nem tudtak volna ütőképes alternatívát állítani a szocia
lista-liberális koalícióval szemben." Nem hiszem, hogy bárhol a világon 
előfordult volna már, hogy a think-tank szervezetek hatása egyértelmű
en kimutatható egy választás végeredményében, arra pedig különösen 
nehéz példát találni, hogy egyenesen az agytrösztök döntsenek el egy vá
lasztást -  miként ezt Csizmadia állítja az 1998-as választással kapcsolat
ban. Nézzük meg tehát, hogy mit is ért a szerző az agytrösztök fogalmán!
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írásának első részében Csizmadia a következő alapelemeket sorolja 
fel: az informális politikaformáló szerep, a többi informális hatalmi po
tenciállal bíró szereplőtől való megkülönböztethetőség, az intellektuális 
függetlenség, a soktémájúság, a multidiszciplinaritás és a tudományos 
produktumok alkalmassá tétele közfogyasztásra. Ezek a feltételek való
ban használható, lehetséges elemzési keretet adnak, ám a szerző joggal 
állapítja meg: Magyarországon a „bizonytalan pénzügyi, szakmai és politi
kai feltételek között alig-alig találunk olyan intézményt, amely nyugati érte
lemben think-tank-nek volna tekinthető”.

Az okokat kutatva a szerző érdekes, ám nehezen bizonyítható magya
rázatot talál. Úgy látja, hogy „a stabil, működőképes alapintézményekkel 
szemben az agytrösztök a nem formalizált szférába kendtek, és működésük 
kezdettől fogva annak a személetnek az áldozata, amely szerint a politika az 
alapintézményekben formálódik, s minden informális alakulat káros a po
litikára, sőt: a demokráciára nézve". Csizmadia szerint Magyarországon 
azért nincs gazdagon burjánzó think-tank szféra, mert tevékenységük 
alulprefcrált, társadalmilag alacsony presztízsű. Nem hiszem, hogy az 
informalitás, avagy a pártosság diszpreferálása önmagában indokolhat
ná, hogy miért nem jött még létre hazánkban nyugati értelemben vett 
think-tank rendszer.

A magyarázat véleményem szerint ennél sokkal prózaibb. A think-tank 
szféra -  bármennyire is a non-profit szektor része -  piaci alapon műkö
dik. Működőképességéhez megrendelőkre van szüksége, akik a kormány
zati, a párt- és az üzleti szférából kerülhetnek ki. Magyarországon azon
ban -  számos okból -  egyelőre csak sporadikusan mutatkozik igény ilyen 
jellegű szakértői tevékenységre. Ennek legfőbb oka természetesen a poli
tikai pártok korlátozott anyagi lehetőségeiben keresendő, hiszen egy-egy 
szakmai munka számláját még képesek állni pártjaink, ám egy intézmény 
alapítását és fenntartását már nem. A pártok számára sokkal inkább meg
felelő, ha ad hoc feladatokra olyan szakértőket keresnek, akik velük nin
csenek formális kapcsolatban. Egy részben független, a párttal mint meg
rendelővel szemben egyenrangú üzleti partnerként fellepő intézet elő
nyeit kevesen ismerik fel, valóban létező hátrányait annál inkább. Kevés 
politikus igényli a professzionális politikai tanácsadók állandó jelenlétét: 
általában informális, nem intézményesített összejövetelek próbálják ellát
ni szerepüket. A think-tank szervezetek másik klasszikus tevékenységét -  
adatbázisok készítése, adatgyűjtés stb. -  pedig a többé-kevésbé felkészí
tett pártapparátus végzi -  „manu facéré”. Úgyhogy a magyar think-tank 
szektor -  és ebben a szerzőnek igaza van -  egyelőre embrionális állapot
ban van, ám ez a politika professziónálizálódásával várhatóan megválto
zik. A mai politikai elit java része azért is idegenkedik a professzionális 
tanácsadóktól, mert értelmiségi előpályával és polihisztor] attitűdökkel 
rendelkezvén, önmaga tölti be saját tanácsadójának szerepét. Az ilyen 
politikusok mellett sanyarú élete van a professzionális tanácsadónak. 
Csak a hivatásos politikusok hajlandók megérteni, hogy mások viszik 
színre a darabot, s mások írják a műveket.

Csizmadia -  miután megállapítja, hogy klasszikus think-tank szerve
zetek még nem működnek Magyarországon -  egy huszárvágással beve-
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zcti a „rejtett” agytrösztök fogalmát. Indoklása szerint „a politikai moz
galmi szféra töltött be egyes pártok, illetve politikai elitcsoportok mögött 
amolyan kvázi agy’tröszti szerepet". A szerző c körbe sorolja a demokra
tikus ellenzéket, a Demokratikus Chartát, illetve a Fidesz körüli szerve
ződéseket (Polgári Demokraták Társasága, Professzorok Batthyány 
Köre, Magyar Polgári Együttműködés) és a Századvég Politikai Iskolát. 
Igyekszik ugyan különbségei tenni a klasszikus értelemben vett agy
trösztök (ehhez a felsoroltak közül a Századvég áll a legközelebb) és a 
pártközi mozgalmi szerveződések között, de -  nem törődvén a munka 
első részében általa összeállított definícióval -  ez utóbbiakat is az agy
trösztök közé sorolja. így láthatja igazolva hipotézisét, amely szerint az 
agytrösztök nyertek meg a Fidesz számára a választást. Miközben azt 
írja, hogy Kevin Q u ig lcy  munkájában tágra vonja a magyar think-tank 
szervezetek határát, amikor ezek közé sorolja a Világgazdasági Kuta
tóintézetet és a Gazdaságkutató Intézetet, önmaga követ el egy -  véle
ményem szerint -  megengedhetetlen tágítást. A két előbb említett inté
zet funkcióját tekintve sokkal inkább sorolható az agytrösztök közé 
ugyanis, mint a Demokratikus Charta avagy a Polgári Demokraták Tár
sasága.

Igaz ugyan, hogy egy think-tank szervezet nem létezhet jelentős szel
lemi teljesítményre képes emberek nélkül, ám néhány jeles koponya po
litikai célzatú társasága önmagában nem nevezhető agytrösztnek. Ha így 
(át)értelmezzük az agytrösztök fogalmát -  amely ekkor egyenlő lenne a 
politikai célú szerveződések fogalmával -, akkor természetesen vállal
kozhatunk arra. hogy a Fidesz-MPP sikerét részben e szervezetek tevé
kenységével magyarázunk -  sót akár arra is kísérletet tehetünk, hogy 
egyenesen a pártrendszer elmozdulását írjuk a számlájukra,2 de akkor az 
írásnak nem a magyar think-tank szervezetekről, hanem e szerveződé
sekről kell szólnia.

Csizmadia munkájának tehát legnagyobb előnye, hogy bepillantást 
nyújt az agytrösztök működésébe, ismerteti fogalmukat és főbb fejlődé
si szakaszaikat. Dolgozatának legnagyobb hátránya pedig az, hogy az ál
tala idézett nyugati mintákat és fogalmakat sutba dobván, olyan szerve
zeteket ír le „kvázi” vagy „rejtett” agytrösztökként, amelyek működése, 
tevékenysége a legkevésbé sem hasonlít a think-tank intézetekére.

Azt gondolom, hogy sokkal hasznosabb volna, ha az ezzel a témával 
foglalkozó magyar kutatások a pártok körül létrejött, valóban agytröszt
ként működni próbáló szervezetekre összpontosítanának, és kevésbé 
próbálnának új, elemi erejű magyarázatot találni a Fidesz 1998-as vá
lasztási sikerének okaira. Iván Krastev, a szófiai Center fór Liberal 
Strategies elnöke szerint az elmúlt öt évben több közép-európai think- 
tank szervezet is komoly befolyást szerzett a valódi döntéshozatalban. A 
lengyel CASE Foundation, az észt Institute fór Markét Economics, a 
szlovák Institute of Public Affairs reformjavaslatai a politikai napirendet 
is meghatározták.-' Az agytrösztök ugyanis képesek meghatározó politi
kai szerepet játszani de nem politikai és társadalmi mozgalmakként. 
Sokkal inkább szellemi értelemben, hiszen végül is a szakértői tevékeny
ség, a stratégiai kutatások állnak figyelmük középpontjában.
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Nem találom tehát elég meggyőzőnek, hogy a Fidcsz-MPP azért nyer
te meg a választásokat, mert nyugati mintára think-tank szervezeteket 
hozott volna létre, és ezek komolyabb szakmai-politikai tevékenységet 
folytattak volna. Számos összetevője volt a Fidesz-MPP sikerének, ezek 
között szerepel bizonyára, hogy szakértői munkáját igyekezett professzi
onális módon megszervezni, és képes volt túllépni a hazai háttérszerve
zetek „manu facéré” működésmódján. Mindez azonban nem jelenti azt, 
hogy egyedül a Fidesz-MPP dolgoztatott volna ilyen szervezetekkel. „Is
tenem, mennyire tud működni ez a hamis fideszes propaganda” -  véli egy 
másik párt szakértői háttérszervezetét korábban irányító kutató. Minden 
bizonnyal nagyon hasznos lenne, ha a think-tank témával Magyarorszá
gon elsőként tudományos igénnyel foglalkozni kívánó kutatók előbb em
pirikus módszerekkel, alapkutatásokkal igyekeznének feltárni ezeknek 
az olykor valóban kváziagytrösztöknek a működését, kapcsolatait és je
lentőségét. Talán akkor az is egyértelmű lesz, hogy igaza volt-e a szerző
nek, amikor merész párhuzamot vont a Fidesz-MPP sikere és a párt kö
rül működő, általa think-tanknek nevezett szervezetek fellépése között.
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