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(MTA TK Politikatudományi Intézet)

Az itt következő tematikus blokk tanulmányait az köti össze, hogy mindhá-
rom valamilyen módon kapcsolódik a Kovách Imre (MTA Társadalomtudo-
mányi Kutatóközpont Szociológiai Intézet) által vezetett Integrációs és dezinteg-
rációs folyamatok a magyar társadalomban című OTKA-projekthez. A kutatási 
projekt legfontosabb célja, hogy az integráció és a dezintegráció középpontba 
állításával új elméleti kereteket keressen a társadalmi aktorok együttműködé-
sét elősegítő és gyengítő folyamatok jobb megismeréséhez, valamint bemu-
tassa az integrációs és dezintegrációs mechanizmusokat (Kovách, 2015). 

A társadalmi integráció elméleti hátterét a Socio.hu 2015. évi 4. és 2015. évi 
3. számában megjelent írások részletesen mutatták be. A tanulmányok rávilá-
gítottak az integráció és dezintegráció fogalmi hátterére (Dupcsik–Szabari, 
2015), foglalkoztak az integráció/dezintegráció és a társadalmi rétegződés kap-
csolatával (Kovách–Kristóf–Szabó, 2015), de részletesen vizsgálták az integrá-
ció kapcsolati hátterét is (Albert–Dávid, 2015; Kmetty–Koltai, 2015; Gerő–
Hajdu, 2015). Ezek a kutatások ugyanakkor az integráció szociológiai aspek-
tusait emelték ki. Kiss Balázs révén kezdődtek el azok a munkálatok, amelyek 
politikatudományi megközelítéssel fordultak a témához (Kiss, 2015a; Kiss, 
2015b). Jelen tematikus blokk tanulmányai ennek a kutatási iránynak a foly-
tatásaként értelmezhetők. 

Mindhárom tanulmány abból a hipotézisből indul ki, hogy az integráció 
megragadható a politikai aktorok és más társadalmi szereplők közötti inter-
akció révén. Álláspontunk szerint a politikai integráció az integrációs mecha-
nizmusok egyik kulcsformája, hiszen a politikai döntéshozók a választások 
révén demokratikus felhatalmazást kapnak arra, hogy nyíltan és legitim módon 
beavatkozhassanak egyes társadalmi csoportok életébe, megváltoztathassák 
egyes társadalmi alrendszerek működési módjait. A kormányon lévő politikai 
szereplők saját ideológiája, értékrendszere közvetlen vagy közvetett módon, 
de hatással lehet/van a személyközi, a társadalmi és a rendszerintegrációra is 
(az egyes integrációk rövid fogalmi magyarázatát lásd Szabó Andrea és Oross 
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Dániel írását). Az integráció politikatudományi aspektusainak megértése tehát 
segítheti a személyközi, valamint a társadalmi szintű integráció feltárását is. 

Kiss Balázs már említett írásában (Kiss 2015a) kísérletet tesz arra, hogy je-
lezze a politikai (rendszer)integráció mechanizmusainak, integrációs intézmé-
nyeinek és formáinak elméleti hátterét. Jelen tematikus blokk tanulmányai 
mindhárom dimenzióra refl ektálnak. Az első írás Kiss Balázsé, aki három po-
litikus, Orbán Viktor, Vona Gábor és Gyurcsány Ferenc integrációs tevékeny-
ségét vizsgálja. Azt az erős véleményt fogalmazza meg, hogy ma Magyaror-
szágon az egyik, ha nem a legfontosabb integrátor a (párt)vezér. Úgy véli, hogy 
a vezető politikusok integrációs tevékenysége legalább három féle módon mér-
hető. Leginkább oly módon, ahogyan az általuk, illetve a pártjuk által szerzett 
szavazatok alakulnak a választásokon, másodszor ahogyan a közvélemény-
kutatások jelzik a népszerűségük alakulását, végül pedig az általuk előterjesz-
tett ügyek fontosságának és elfogadottságának alakulása is mutatja ezen ké-
pességüket. 

A második írás sem előzmény nélküli. Szabó Gabriella és Bene Márton a 
socio.hu 2015. évi 4. számában kezdte el a magyar médianyilvánosság integ-
rációs mechanizmusainak vizsgálatát. Szabó és Bene tehát a politikai integrá-
ció intézményi oldalára koncentrál. Úgy vélik, hogy a tömegmédiának komoly 
szerepe van a politikai értelemben is aktív közösségek összetartozásának ki-
alakításában és fenntartásában, azáltal ahogyan egyes konfl iktusokra fóku-
szál, pártosan elkötelezett, vagy bizonyos értékeket közvetít, egyes társadalmi 
csoportokkal szemben megbélyegző/megosztó. Hálózatelemzés révén mutat-
ják be a magyar médianyilvánosság interakciós mintázatait. 

A két első tanulmány önálló adatbázisok eredményeire építkezik, míg a 
harmadik, az OTKA-projekt saját lakossági adatfelvételét használja fel az elem-
zéshez. A Tárki által felvett survey első eredményei még 2015-ben, gyorsjelen-
tés formájában jelentek meg (Gerő–Szabó, 2015; Hajdu–Kristóf–Kovács, 2015), 
a Szabó Andrea és Oross Dániel által készített tanulmány a mélyebb össze-
függésekre rámutató feldolgozások egyike. A szerzőpáros – Kiss Balázs elmé-
leti alapvetéseit elfogadva – a rendszerintegrációt akcionista szemszögből ér-
telmezi, végső soron azt vizsgálja, hogy a politikai részvételre milyen tényezők 
hatnak. Olyan, a hazai politikatudományban eddig kevéssé alkalmazott ma-
gyarázó dimenziókat elemeznek, mint az életesemények vagy klienssé válás.

Az integrációs és dezintegrációs folyamatok vizsgálata a Kovách Imre által 
vezetett kutatócsoportban tovább folyik, így 2016-ban több, a projekt kereté-
ben készült tanulmány jelenhet meg a hazai társadalomtudományi szakfolyó-
iratokban. 
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