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Bevezetés1 

 

Egy korábbi tanulmányfüzérben2 részletesen bemutattuk a kutatás kiindulópontjait 
(Kiss 2016, Szabó 2016), és az első felének a módszereit (Bene 2016). Mint ott olvasha-
tó, olyan eseményeket keresünk, amelyek körül nagy média- és általános kommuni-
kációs vihar alakul ki. Vizsgáljuk a viharok során kialakuló kommunikációs hálóza-
tokat. A hálózatok végül lehetővé teszik a számunkra a szereplők csoportosulásainak 
az elkülönítését. 

A kutatás második felének a célkitűzése az így létrejött csoportosulásoktól eljutni 
olyan politikai közösségek definiálásához, körülírásához, amelyeket az fog össze, az 
különböztet meg egymástól, hogy specifikus szemiotikai erőforrásokat alkalmaznak. 
A szemiotikai erőforrásokat öt csoportba soroltuk: aktorok, ügyek, metafo-
rák/diskurzusok, csatornák, egyéb modalitások. Ezek tehát vagy egyenként, vagy 
egymással kombinálódva meghatározott időszakra nézve szemiotikai konfiguráció-
kat alkotnak, más szóval: a kommunikációjának a dimenzióiként azonosítják a politi-
kai közösséget. Egy-egy ilyen szemiotikai konfiguráció fogja számunkra felmutatni a 
politikai közösség kiterjedését. 

Az adott közösség tagjai, de a közösséget kívülről figyelők is az alapján fogják fel az 
adott politikai közösséget, ahogyan azt számukra bizonyos aktorok (személyek, 
szervezetek, médiumok stb.) megjelenítik. Hasonlóképpen eligazítóak egy politikai 
közösség felfedezéséhez és azonosításához mind a beltagok, mind az outgroup szá-
mára a közösség által kultivált ügyeknek a köre. És ugyanezt az identifikáló és defi-
niáló szerepet játsszák a specifikus metaforák/diskurzusok, kommunikációs csator-
nák és egyéb modalitások. 

Mit kell pontosan tennie a kutatónak ahhoz, hogy a szereplők csoportosulásától el-
jusson a szemiotikai alapú politikai közösségekhez? Közös szemiotikai erőforrásokat 
kell keresnie. 

Praktikusan szólva a következő történt a kutatásban. 

A hálózatkutatás képezte a kiindulópontot. Ebből szereplőket nyertünk, velük kap-
csolatban meglehetős biztonsággal következtethetünk arra, hogy ugyanahhoz a poli-
tikai közösséghez tartoznak. Ezeknek a szereplőknek a széles értelemben vett kom-
munikációját vettük tehát szemügyre. A széles értelem azt jelenti, hogy a kommuni-
kációt gyakorlatilag azonos terjedelműnek tekintjük a nyilvános viselkedéssel. 

A hálózatkutatás nyomán előállt médiakör, valamint politikusi, közírói, értelmiségi, 
és szervezeti kör kommunikációját vettük először vizsgálat alá. 

A médiumok kommunikációjának mikéntjét médiaminta segítségével vizsgáltuk. Az 
időszak egészére nézve minden egyes hónap valamelyik napján megjelent összes 
országos politikai és bulvár napilap került bele a mintába, tehát évi tizenkettő, ezen 
belül a március 15 és az október 23 körüli lapszámok mindegyike. A politikai heti-

                                                 
1 A kutatást az OTKA támogatja (112323) és az MTA TK Politikatudományi Intézetében készült.  
2 Lásd: Politikatudományi Szemle, 2016. 1. szám. 
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lapok minden évben a március 15 és az október 23 utáni lapszámmal szerepeltek, 
kivéve a Magyar Fórumot, amelyikből minden évből hatot vizsgáltunk.3 

A szereplők további részének a kommunikációját az MTI adatbázisából kiindulva 
tekintettük át. Az MTI nagy mennyiségű hírt közöl a politikai szereplőkkel kapcso-
latban, továbbá lapszemléket is ad témákról és például politikusokkal készült lapin-
terjúkról. A szereplők által az 1990 – 1997-es időszakban megjelentetett köteteket is 
megvizsgáltuk. 

Mit kerestünk ezekben az MTI-, könyv- és médiaanyagokban? A kommunikáció öt 
dimenziójára vonatkozó nyomokat. 

A hálózatkutatásból nyert szereplők kommunikációjának az áttekintésekor szükség-
képpen feltűnt, hogy pozitívan, a közösséghez tartozóként említenek más szereplő-
ket, együttmutatkoznak velük rendezvényeken, a szereplők beszélnek saját maguk-
ról, mégpedig mint az adott közösséghez tartozókról. Azokat a kommunikáló és a 
kommunikálók által említett szereplőket (személyeket, szervezeteket és médiumo-
kat) definiáltuk a politikai közösség aktoraiként, amelyek a legsűrűbben említődtek 
meg a politikai közösségbe tartozókként. Ennek a szűkebb körnek a kommunikáció-
ját külön is vizsgáltuk, jóllehet szinte mindig már a hálózatkutatás is megtalálta őket. 

Természetesen rengeteg potenciális aktorra találtunk, hiszen például valamilyen mi-
nimális szinten minden SZDSZ-tag a liberális politikai közösség aktorának tekinten-
dő. Valójában azonban csak egy nagyon kis részük képez szemiotikai erőforrást a 
liberálisok számára, mert a nagy nyilvánosságban csak ez a nagyon szűk kör asszoci-
álja a belső és külső megfigyelők számára a liberális politikai közösséget. 

A kommunikációban továbbá visszatérően megjelennek ugyanazok a társadalmi és 
politikai ügyek, ugyanazok a metaforák és diskurzusok, ugyanazok a csatornák és 
egyéb modalitások. És megfordítva: az MTI-t és a médiamintát a többi modalitás fel-
tárásához is igénybe vettük: néztük a jelenlétüket az MTI-s hírfolyamban és a napi és 
hetilapokban. Itt is a legsűrűbben előforduló ügyeket, metaforákat és diskurzusokat, 
csatornákat és egyéb modalitásokat vettük alaposabban szemügyre és írtuk le az 
adott politikai közösség szemiotikai erőforrásaiként. 

Hogy melyek voltak a legtöbbet előforduló szereplők, ügyek, metafo-
rák/diskurzusok, csatornák és egyéb modális jellemzők, a kutatók döntötték el, hi-
szen ők foglalkoztak az anyaggal. Nem törekedtünk a gyakoriságok számszerűsítésé-
re, így a kutatásnak ez a része valóban kvalitatívnak tekinthető. 

A továbbiakban tehát politikai közösségenként fogjuk bemutatni a legsűrűbben és 
leghangsúlyosabban használt aktorokat, ügyeket, metaforákat és diskurzusokat, csa-
tornákat és egyéb modalitásokat. Még egyszer: a politikai közösségek ezeket szemio-
tikai erőforrásokként használták, tehát nem azt fogjuk leírni, hogy milyenek voltak 
ezek az aktorok, csatornák stb. önmagukban, valamilyen külső szempontból, hanem 
azt, ahogyan a politikai közösségek őket alkalmazták, megkonstruálták. Nem politi-
kai életrajzokat, médiatörténeteket, párttörténeteket vagy politikatörténeteket adunk 

                                                 
3 Terveztük a Magyar Rádió és a Magyar Televízió anyagainak hasonló minta alapján történő feltárá-
sát is, de itt áthághatatlan akadályokba ütköztünk. Például kiderült, hogy fontos politikai műsoroknak 
semmiféle felvétele nem található meg az intézményeknél. 
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tehát, hanem annak az alakulását, ahogyan egy-egy politikai közösség megkonstruál-
ta és átkonstruálta saját magát ezeknek a szemiotikai erőforrásoknak a segítségével. 

Az utóbbi pont megérdemel még néhány mondatot. A konstruktivista megközelítés 
eleve a folyamatos átkonstruálás pillanatnyi eredményeként fogja fel a társadalmi 
jelenségeket. Éppen ebben áll antiesszencialista jellege: a politikai közösségnek nin-
csen folyamatosan létező, változatlan lényege, például valamilyen intézményes kon-
figuráció formájában. Antall József, a médiaháború ügye, a nemzet metaforája, egy-
egy napilap, és a látványvilág nem egyszer s mindenkorra adott, hanem ismételgetés, 
iteráció általi folyamatos életben tartást igényel, folyamatosan performálni kell, kü-
lönben eltűnik, megszűnik politikai tényként, és különösen politikai kommunikációs 
tényként létezni. Hasonlóképpen a politikai közösség. Akkor jön létre, addig tart tér-
ben és időben, amikor a rá jellemző szemiotikai erőforrások létrejönnek, és ameddig 
tartanak. 

Kutatásunk szempontjából ugyanis nem más, mint a kommunikáció szemiotikai erő-
forrásai konstituálják a politikai közösségeket. Ez közelebbről azzal jár, hogy egy 
szemiotikai konfiguráció egy-egy időszakban kibővülhet egy újabb szemiotikai erő-
forrás belépésével; például a politikai közösség kommunikációjában elkezdenek sű-
rűn emlegetni és ismételgetni egy új aktort, egy új ügyet, metaforát, csatornát, képi 
elemet stb. Az új elem specifikus konstruktumként így az identifikáló erőforrásává 
lesz az adott közösségnek, ami azt is jelenti, hogy megjelenésével az utóbbi átalakul, 
átépül. És persze mindez fordítva is végbemegy: valaki vagy valami többé nem az 
iteráció tárgya, és így nem identifikálja sem befelé, sem kifelé a politikai közösséget. 

A kutatás értelme és haszna az lehet, hogy új módon közelíti meg a politikai közös-
ség kérdéskörét: az intézményes megalapozottságtól ellép olyan dimenziók felé, 
amelyek végiggondolhatóvá teszik a politikai közösség kommunikáció általi folyto-
nos újrakonstruálódásának a mikéntjét. Így érthetőbb válhatnak az átépülések, az, 
ahogyan egy-egy politikus, párt vagy médium az intézményes illeszkedése ellenére 
kivált egy politikai közösségből, avagy megfordítva: a szemiotikai erőforrások alap-
ján képes volt áthidalni az intézményes szembenállás szakadékát. 

Végezetül arra a sajátosságra kell még felhívni a figyelmet, hogy ebben a kutatásban 
nem egy már készen talált eljárást emeltünk el a módszerek könyvespolcáról, hanem 
a kutatás mikéntje együtt formálódott az anyagfeldolgozás előrehaladásával, mert a 
járatlan úton folyvást módszertani, majd megírásbeli kérdésekkel szembesültünk, s 
ezeket menet közben kellett megválaszolni. Azt reméljük, hogy az első időszak ko-
moly erőfeszítést igénylő és sok zsákutcával járó munkája nyomán teoretikusan véd-
hető és praktikusan alkalmazható módszerhez jutottunk, amelyik sokkal egyszerűb-
ben fogja irányítani a következő két időszak anyagának a feldolgozását. 
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