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A harmadik fejezet más szervekkel való
együttmûködésrõl számol be, elsõként az
MTA-val közösen mûködtetett Domus (Do-
mus Hungarica Scientiarum et Artium) ösz-
töndíjrendszerrõl, amelynek keretében kül-
földi magyar kutatók pályázati alapon meg-
határozott ideig magyarországi  intézmé-
nyekben folytathatnak kutatómunkát .

A negyedik fejezet a Magyar Felsõokta-
tásért és Kutatásért Alapítvány tevékeny-
ségével foglalkozik, amelyik többek között
a Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjat
is mûködteti. Végül a rövid ötödik fejezet
az Országos Kiemelésû Társadalomtudo-

mányi Kutatások Közalapítvány mûködé-
sérõl számol be.

A kiadvány végén megtaláljuk még az
OM Tudományos Ügyek Fõosztálya veze-
tõinek és munkatársainak adatait, továbbá
a Függelékben a MAB állásfoglalását a
Doktori Iskolák létesítésérõl és mûködé-
sérõl, továbbá az 1996 és 2000 között oda-
ítélt PhD/DLA fokozatokra vonatkozó
adatokat részletes táblázatokban.
(Kutatás és Fejlesztés a  felsõoktatásban,

Magyar Felsõoktatás, Bp., 2001. 78 o.)

Berényi Dénes
az MTA rendes tagja

Közéleti kommunikáció
Szerkesztette: Buda Béla
és Sárközy Erika

Az Erasmus könyvek sorozat harmadik kö-
teteként megjelent válogatás szerkesztõi és
szerzõi eddig hiányzó, új színfoltokat fes-
tenek a kommunikációról szóló ismerete-
ink térképére. A kötet a társadalmi kommu-
nikáció egy fontos vetületével, a közéleti
kommunikációval foglalkozik. A szerkesz-
tõk kiinduló hipotézise az, hogy napjaink
szerteágazó, nagyarányú és lenyûgözõ tár-
sadalmi átalakulási folyamata közepette a
társadalmi kommunikáció világában a
leggyorsabb és legmarkánsabb a változás.
Ennek megragadásához, átlátásához nagy
szükség volna megfelelõ elméletre, meg-
bízható módszerre, jól használható fogalmi
apparátusra. Az Erasmus-munkacsoport a
szokványos, a társadalmi kommunikációt
egyetlen rendszerként kezelõ kutatói hoz-
záállással szemben, áttekinthetõbb és dif-
ferenciáltabb viszonyulást javasolva, in-
kább egymással fedésben, kölcsönhatás-
ban, antagonizmusban és dinamikus vi-
szonyban álló rendszerekrõl beszél. E rend-
szerek egyike a közéleti kommunikáció.
A munkacsoport kutatói a társadalmi válto-

zásokat ebben a mezõben látják leginkább
vizsgálhatónak.

A szerkesztõk véleménye szerint a két-
pólusú világ megszûnése, a kommunizmus
széthullása, a Nyugat gyõzelme nem any-
nyira gazdasági és katonai-technológiai
tényezõkkel magyarázható, mint a kom-
munikációs eszközök és a közéleti kom-
munikációs fórumok diadalával. Ez a társa-
dalomelméleti szempontból nagy hordere-
jû gondolat mind a társadalmi rend alapjá-
nak a termelési módot, illetve gazdasági
viszonyokat tekintõ marxista, mind pedig
a társadalmi viszonyok és politikai intéz-
mények általános modelljének a háborút
tartó, Hérakleitosztól Hobbeson át Fou-
cault-ig ívelõ, bölcseleti hagyománnyal
vitába száll.

A kommunikációs közösségek és esz-
közök meghatározóak az ember élet- és
fejlõdõképessége szempontjából. A kom-
munikációs fórumok (közösségek, civil
szervezetek, szabad sajtó, illetve média, de-
mokratikus politikai folyamatok) felszaba-
dítják az alkotóerõt. Ugyanakkor a közéleti
kommunikációs technika változásai hozzá-
járulhatnak a hagyományos részvételi for-
mák változásához. Az új kommunikációs
eszközök révén többféle szerepben lehe-
tünk a közélet tényezõi. A kötet egy-egy
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részt szentel a közéleti kommunikáció fõbb
színterei, valamint a digitális kultúra és in-
formációs társadalom témakörének. Emel-
lett önálló részt alkotnak a közéleti kom-
munikáció alapvetését adó tanulmányok.

A szerkesztõk elõszaván kívül nyolc ta-
nulmányt magában foglaló kötet szerzõi
közül három foglalkozik részletesebben a
közélet ismérveinek meghatározásával.
Horányi Özséb szerint nem lehet egyetlen
fogalomról beszélni, hanem csak a közélet
kategóriájának különbözõ használatairól.
A közélet kommunikatív szintéren, vala-
mely kollektív ágens nyilvánosságában fo-
lyik. A fontosabb használatok közé az álla-
mi vezetõ szervek munkájával, a közösség
politikai, társadalmi életével, a közérdekû
tevékenységgel kapcsolatosakat sorolja.
Terestyéni Tamás a közéletet a társadalmi
önszabályozás egyik legfõbb eszközeként
számon tartott nyilvánossággal hozza
összefüggésbe. Õ az intézményi és civil
szférának a nyilvánosságban megjelenõ
aktivitását nevezi társadalmi-politikai köz-

életnek. Mindenekelõtt a közügyeknek, az
aktorok önreprezentációjának és pozíció-
harcának, s az intézményi és civil szféra
találkozásának tulajdonít jellegzetes köz-
életi aktivitást. Sárközy Erika viszont, Gom-
bár Csaba értelmezésébõl kiindulva, a ma-
gánéleten túli, intézményesen zajló, sajátos
nyilvánosságú, érdekformáló, érdekszer-
vezõ és érdekérvényesítõ társadalmi tevé-
kenységben adja meg a közélet ismertetõ-
jegyeit.

A közélet meghatározásának sokszínû-
sége csak egyik példája a kötetben megje-
lenõ gondolatok heterogenitásának. Igazi
szerkesztõi bravúr volt a tárgykörök más-
más rétegeinek hangsúlyt adó, stiláris
szempontból is különbözõ szerzõk tanul-
mányait úgy összeválogatni és elrendezni,
hogy kitapinthatóvá váljon az a közös talaj
és cselekvési feladat, ahol a különféle kez-
deményezések hatásukat megsokszorozva
futnak össze.

A szerzõk igyekeznek számba venni
és kifejteni mindazt, ami a közéletben te-
matizálódott. (Tematizáció az a folyamat,
amelyben egy korábban nem kommuni-
kált, kommunikálhatatlannak tûnõ téma
kommunikálttá válik, illetve amikor meg-
változik a téma kommunikálásának mód-
ja.) Horányi a kívánatos változás szem-
pontjából döntõ „többlet”-felkészültség és
a „kritikus különbség” elemzésével nem-
csak saját szellemi mozgásterét szélesíti
és mélyíti, de az olvasót is segíti a temati-
záció mechanizmusának megértésében.
Az autonóm hangvételû írásban a szerzõ
modellalkotó képessége, ereje is megmu-
tatkozik.

Terestyéni fõként játékelméleti keret-
ben próbálja megragadni a közélet együtt-
mûködõ, kooperatív és versengõ, konfron-
tatív jelenségeit. A kommunista rendszer
túlélõ örökségét, a hatalomban levõ köz-
szereplõk mediatizált, közfigyelmet lekötõ
ünnepségeit, tûzijátékait és egyéb rendez-



1125

vényeit leírva, a szerzõ egyre lendületeseb-
ben, mind nagyobb hévvel merül bele a
magyarországi közéleti kommunikáció de-
fektusainak magyarázatába.

Továbbgondolásra méltó érvek és
szempontok olvashatók a kötetnek abban
a tanulmányában, amely az angol nyelv, a
„világangol” gazdasági, kulturális, politikai
és tudományos globalizációban betöltött
szerepét kutatja. A jelenlegi tendencia azt
sejteti, hogy az angol lesz az Európai Unió
minden tagországában beszélt közös má-
sodik nyelv. Az EU várhatóan épp az újabb
államok csatlakozása okán bírálja majd fe-
lül azt az álláspontját, hogy minden tagál-
lam nyelvének egyenlõ státust biztosítson.
Az EU költségvetésében a nyelvvel (tolmá-
csolás, fordítás) kapcsolatos költségek már
most is rendkívül magasak, a költségvetés
1/3-át teszik ki. A tudás, az információ, a
kereskedelem és a technológiák cseréjé-
nek esélyét fokozó nyelvi globalizáció még
nem feltétlenül jelenti az állampolgárokra
kényszerített „újbeszéd” orwelli víziójának
beteljesülését. Számos fejlett országban a
globalizációval párhuzamosan növekszik
és erõsödik a lokalizáció, a regionalizmus,
a nyelvi és kulturális sokszínûség igénye.
A tanulmány szerzõje, Schleicher Nóra a
nyelvtervezés, a nyelvhasználat tudatos be-
folyásolására tett instrumentális és szocio-
lingvisztikai kísérleteket, illetve megközelí-
téseket is tárgyalja.

„A politika már kommunikál, de a tár-
sadalom még nem érti”, fogalmazza meg
aforisztikusan Sárközy Erika. Ezt a jelensé-
get a magyar politikai kultúrában az a ta-
pasztalat teszi különösen rejtélyessé és
kutatói szempontból is izgalmassá, amely
szerint a magyar élõbeszéd hibás és igény-
telen, s a társadalom szokatlanul toleráns
ezzel az igénytelenséggel szemben.
Amennyiben az élõbeszéd mintegy kódol-
tan hibás, úgy szinte lehetetlen észrevenni,
megkülönböztetni a nem kulturálisan

kódolt, egyéni konfliktusokkal, krízissel,
elhárító- és megküzdõ mechanizmusokkal
összefüggõ szabálytalan nyelvhasználatot.
Sárközy politikai kultúráról szóló tanulmá-
nya igen hasznos azok számára, akik hipo-
téziseket generáló kutatói kérdések felve-
téséhez keresnek inspirációt.

 Számos tanulsággal szolgál az egyhá-
zak közéleti szereplését vizsgáló írás. Horá-
nyi Özséb és Szilczl Dóra szerint az egy-
házak a társadalmat érintõ fontos kérdések-
ben gyakran elzárkóznak az érdemi meg-
szólalástól. Az elmúlt évtized új kihívásait
az egyházak szinte nem vették észre, egy-
szerûen elmentek mellettük. Az egyházak
így aligha képesek megfelelõen betölteni
norma- és értékközvetítõ hivatásukat. A
szerzõk a vallási funkciók és diszfunkciók
vizsgálatával járulnak hozzá az egyházak
társadalmi integrációt érintõ szerepének
kutatásához.

Igen aktuális Ferencz Zoltánnak a helyi
társadalmak kommunikációs stratégiáiról
szóló tanulmánya. A szerzõ felsorolja a si-
keres önkormányzat jellemzõit. A sorban
elsõként a lakossággal való kommunikálás
minõségét és mennyiségét említi. Ez a la-
kossági támogatás megszerzésének kulcsa.
Noha az 1990. évi önkormányzatokról szó-
ló törvény négy évvel késõbbi módosítása
elõírja, hogy az önkormányzati testületek-
be és bizottságokba, tanácskozási joggal
civil szervezeteket is be kell vonni, a civil
szervezetek zöme máig sem kap meghívást
a testületekbe és bizottságokba. A civil
szervezeteket kompetenciájuk megkérdõ-
jelezése szinte belekényszeríti az ellenzéki
szerepkörbe. A polgárok nagy része nincs
tisztában az önkormányzat és a központi
államigazgatás helyi szervei feladatainak
különbségével, véli a szerzõ. Az állam és a
civil társadalom megfelelõ differenciáló-
dása és a különbség tematizálódása híján
nem csoda, hogy hiányoznak az önsegítõ,
self-help típusú szervezõdések. Sõt, még
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Ízlik-e az ingyen ebéd?
András Kelen: The Gratis Economy.
Privately Provided Public Goods

Az elektronikus gazdaság gyors fejlõdése
2000 tavaszán megtorpant, de aligha való-
színû, hogy ez a lefékezõdés összeomlást
jelent. Inkább arra számíthatunk, hogy
aránylag kiegyensúlyozott, látványos vál-
lalati kiugrásoktól és bukásoktól is mind-
inkább mentes szakasz következik, amely-
ben az elektronikus gazdaság technikai
eszközei mellett általánossá válnak a rá
jellemzõ viselkedési és kapcsolati formák
is. Sõt, az elektronikus gazdaság valóban
tömeges elterjedése ugyancsak átalakíthat-
ja a gazdaság mikrostruktúráját.

Ennek elsõ fontos jele, hogy az elektro-
nikus kereskedelem a világon elõször való-
sítja meg az áruk cseréjének tisztán tan-
könyvi formáját, amelyben nincsenek for-
galmi, illetve – a modern közgazdaságtan
elfogadott szóhasználatával – tranzakciós
költségek. A fejlett országokban a fejlõdés
már eljutott arra a fokra, hogy a elektro-
nikus gazdaság mûködésérõl felépített
gondolatkísérleteket tények is alátámaszt-
hatják. Az igazán érdekes gondolatkísér-

az erre való igény is hiányzik. Nincs is szó
róluk a tanulmányban.

Változatos, színes és tárgyszerû a kö-
tet két, digitális kultúrával és információs
társadalommal foglalkozó munkája. Sza-
kadát István Jürgen Habermas kommu-
nikatív cselekvéselméletébõl kiindulva
vizsgálja a világháló alternatív nyilvános-
ságának sajátosságait, szabályozási mód-
jait. Az információs társadalom tükrében
minõségileg változott-e a kapitalizmus
logikája, s ha igen, hol van az átfordulási
pont? – teszi fel a kérdést Pintér Róbert.
Tanulmányában Manuel Castells nyo-
mán, arról a selfet és identitást terhelõ

feszültségrõl is szó esik, amely az embe-
rek helyhez és kultúrához kötöttségének
feloldódásából adódik.

A szerkesztõknek és a mögöttük álló
Erasmus-kutatócsoportnak, úgy gondo-
lom, sikerült megtalálni azt a köznapi jelen-
ségszintet, tudniillik a közéleti kommuni-
káció szféráját, amelynek vizsgálata révén
más társadalmi kommunikációs rendsze-
rek felépítésének, folyamatainak és mûkö-
désének számos szabályszerûsége is re-
konstruálható. (Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 2001, 138 o.)

Kelemen Gábor
PhD, egy. docens (PTE)

letek éppen arról szólnak, hogy az elektro-
nikus gazdaság elterjedése látszólag felfor-
gatja a piacgazdaság alaptörvényeit. S ha
ehhez górcsõ alá vesszük az egyelõre cse-
kély tényanyagot, azt tapasztalhatjuk, hogy
az alaptörvényeket valójában csak kissé
kell módosítanunk ahhoz, hogy igazak ma-
radjanak.

Persze talán csak egy darabig. Úgy,
ahogy Lakatos Imre a nyolcvanas években
magyarul Bizonyítások és cáfolatok  cím-
mel megjelent könyvében a térgeometria
egyik alaptételével kapcsolatban rávezette
az olvasót: a tétel érvényességi köre folya-
matosan bõvülhet, de maga a tézis soha-
sem válik abszolúttá.

Kelen András könyve színtiszta szak-
mai provokáció, és az egyre inkább elõke-
lõsködõvé és módszertani értelemben kis-
sé vaskalapossá váló közgazdasági szak-
irodalomban talán megkavarja azt a vizet,
amely szellemi tápanyagban igen gazdag,
mégis állóvíznek tûnik. Túl sok alaptétel
van, amelyen nem merünk vitatkozni, köz-
ben pedig nem vesszük észre, hogy a mik-
rogazdaság játékszabályai talán éppen a
szemünk elõtt változnak meg. Kelen kiin-
dulópontja leegyszerûsítve úgy fogalmaz-
ható át: a „nincs ingyen ebéd” szabálya az


