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Negyedik fejezet Nyilvánosság, közvélemény

Bevezetô
A kötet negyedik fejezetének írásai kirajzolják azt a sajátos ellentétet, amely
az elmúlt fél évszázadban a kommunikációs technikák robbanásszerû
fejlôdésében, a tömegkommunikáció térhódításában, illetve a nyilvánosság
és a közvélemény szerkezetváltozásában – egyes szerzôk szerint hanyatlásában, elerôtlenedésében – nyilvánult meg. Ez a paradoxon az egyik legfontosabb oka annak, hogy a nyilvánosság kategóriája az elmúlt évtizedekben meg-megújuló viták kereszttüzébe került, amelyek során számos
kísérlet történt jelentésének újraértelmezésére és a szféra revitalizációjára.
Már Habermas 1962-ben megjelent alapvetô munkája is a polgári nyilvánosság átalakulására, a közvélemény bomlási folyamataira való tudományos reflexióként értelmezhetô. Semmiképpen sem tekinthetjük véletlennek
tehát, hogy Habermasnak ez a munkája a nyilvánosságról szóló irodalom
legtöbbet idézett, megkerülhetetlen mûvévé vált.
A fejezet indító olvasmányaként könyvének azt a fejezetét tesszük közzé,
amely a nyilvánosság alaprajzát vázolja fel, s amely mindmáig hol normatív
mintaként, hol éppen céltáblaként szolgál a nyilvánosság szakemberei számára.
Jürgen Habermas (1929), napjaink társadalomfilozófiájának és
szociológiájának egyik legnagyobb formátumú képviselôje a
frankfurti iskolából került ki, 1964 és 1971, majd 1983 és 1994
között az ottani egyetemen oktatott. 1971 és 1983 között a Max
Planck Intézet igazgatója volt. A nyilvánosságról írt fenti monográfiája mellett a kommunikációs terület szempontjából
legfontosabb mûvei: Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962), Theorie des
kommunikativen Handelns (1981), Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen
Ausdruck (1997), Kommunikatives Handeln und Detranszendentalisierung der
Vernunft (2001).
A nyilvánosság kategóriájának értelmezésérôl és elméleti
megalapozásáról szóló további két – eltérô irányú törekvéseket
tartalmazó – tanulmány a Kölner Zeitschrift 1994-ben a nyilvánosságról megjelentetett különszámából származik. A nyilvánosság fogalma címû tanulmányból választott részlet a nemrégiben fiatalon elhunyt Bernhardt Peters, a brémai egyetem
professzora tollából származik. Azok közé a munkák közé

4.fejezet

8/23/07

606

12:31 PM

Page 606

NEGYEDIK FEJEZET NYILVÁNOSSÁG,

KÖZVÉLEMÉNY

tartozik, amelyek egyaránt hangsúlyozzák a normatív modell jelenvalóságát, részleges intézményesültségét és heurisztikus jelentôségét, de megvalósulásának különbözô strukturális korlátjait is. Körültekintôen veszi sorra
azokat a tényezôket – a láthatóság eltérô esélyeit, a kompetenciák
különbségét, a társadalom rétegzôdését, a kommunikáció során kialakuló
aszimmetrikus szerepeket –, amelyek a kommunikáció hierarchikus elemeit
fenntartják. Ez utóbbi tényezôk és a normatív modell között feszülô ellentéteket mérlegelve arra a következtetésre jut, hogy az aszimmetrikus viszonyok és kommunikációs a modern társadalmak olyan tartós alapjelenségei,
amelyek szükségessé teszik a normatív modell egyenlôségi alapelvének
felülvizsgálatát. Fôbb kommunikációs vonatkozású mûvei: Der Sinn von
Öffentlichkeit (1994), Deliberative Öffentlichkeit (2001).
Az említett különszámból közzétett másik szemelvény Jürgen
Gerhards (1955-) professzor munkája. Számos német egyetemen
tanított, jelenleg a berlini Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung kutatóintézetben is tevékenykedik. A nyilvánosságról kialakított koncepciója a luhmanni rendszerelméletbôl kiindulva, de a racionális cselekvés elméletét is
bevonva kísérli meg kiküszöbölni az elôbbi makro-, az utóbbi mikroszemléletébôl származó hátrányokat. A nyilvánosság kérdéskörének egy
olyan rendszerelméleti kidolgozására tesz kísérletet, amely nemcsak a rendszer funkcionálásából adódó „kényszereket” veszi figyelembe, hanem a
különbözô kommunikátori és befogadói szerepek betöltôinek szubjektív
preferenciáit is. Ez utóbbiak aktív befolyásoló szerepe a figyelem/nemfigyelem bináris kódja alapján szelektáló rendszer mûködésének alapfeltétele. A közönség figyelmének fenntartása nélkül ugyanis a nyilvánosság
rendszere nem tudná alapvetô funkcióját, a társadalom egészének láthatóságát-ônmegfigyelhetôségét biztosítani. Gerhards interpretációja szerint a
nyilvánosság rendszerelméleti megközelítésének lehetôségét a tömegkommunikáció kiépülése teremtette meg. Az empíria terén is fontos munkái
születtek. Fôbb mûvek: Shaping Abortion Discourse: Democracy and The Public
Sphere in Germany and the United States (2002), Die Moderne und ihre Vornamen. Eine Einladung in die Kultursoziologie (2003).
A fejezet második része a közvélemény és közvélemény-kutatás területére
kalauzolja el az olvasót. A komoly elméleti megalapozottsággal és sokoldalú
empirikus eszköztárral felvértezett munkák közül is kiemelkedik V. O. Keynek Public Opinion and American Democracy 1961-ben megjelent, számos
kiadást megért monográfiája. A könyv komoly érdeme, hogy az
állampolgári véleményeknek a kormányzatokra kifejtett hatását állítja a közvélemény témájának középpontjába. Egyúttal feltételezi, hogy az állampolgárok megnyilatkozásai a diktatúra felé hajló rendszerektôl a demokráciákig
– ha eltérô mértékben is – mindig kifejtenek valamilyen hatást a kormány-
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zatok tevékenységére. Key latenciafogalma kivételesen tág értelmezése
ellenére különös aktualitást kap napjainkban, amikor a közvélemény-kutatás szakemberei egyre gyakrabban találkoznak a vélemények és a pártpreferenciák rejtôzködésével. Valdemar O. Key (1908–1963) egyike a közvélemény- és a választáskutatás legtekintélyesebb amerikai tudósainak. Az
UCLA, Johns Hopkins és Yale Egyetemen tanított, 1951-tôl a Harvard professzora. Betöltötte az American Political Science Association elnöki tisztségét.
Fôbb mûvek: The Techniques of Political Craft in the United Stated (1936),
Southern Politics in State in Nation (1949), The Responsible Electorate: Rationality
and Presidential Voting, 1936–60 (1960, posztumusz mû).
Az ezt követô két tanulmány az ún. deliberatív közvélemény-kutatás
úttörô elképzeléseirôl és empirikus dilemmáiról ad áttekintést. Az irányzat
keletkezése arra a nagy tradícióra visszanyúló kritikai szellemiségre vezethetô vissza, amely az empirikus kutatás kezdetei óta bírálta a közvéleménykutatást, abban marasztalva el, hogy az „pillanatfelvételeket” ad egy valójában komplex, rendkívül dinamikus kommunikációs folyamatról, anélkül
hogy reprodukálni tudná a közvélemény formálódásának vitákon alapuló
kommunikatív természetét. Az erôtlen, alternatív javaslatokat nem mérlegelô „nyers” vélemények helyett a deliberatív közvélemény-kutatás olyan
új mikrokommunikációs fórumok, racionalizáló viták és találkozások sorát
vetik be a közvélemény-kutatásba, amely – az elképzelés szerint – egy
„finomított” és „mobilizált.”„deliberatív” közvélemény kialakítására és
mérésére is alkalmas lehet. Fishkin tanulmánya, amely egy alig néhány éve
tartott nemzetközi konferenciára készült, nagy szuggesztív erôvel mutatja be
az irányzat lehetôségeit, jelenlegi korlátjait. Felvillantja egy olyan kutatási
metodika kialakításának ambíciós célját, amely azt eredményezheti, hogy a
közvélemény-kutatás egyszerre legyen deliberatív és a hagyományos
értelemben reprezentatív. A szerzô szerint a digitális kultúra, a széles sávú
internet elterjedésével növekednek az ilyen típusú véleménykutatások esélyei.
James S. Fishkin a stanfordi egyetem professzora, a Center for
Deliberative Democracy igazgatója. Úttörô szerepet játszott az
irányzat kialakításában. Fôbb mûvek: Democracy and
Deliberation: New Directions for Democratic Reform (1991), The
Dialogue of Justice (1992), The Voice of the People: Public Opinion
and Democracy (1995).
Price és Neijens dolgozata kivételesen gazdag panorámát nyújt a tágan
értelmezett deliberatív közvélemény-kutatásról. Bemutatja az USA-ban, Angliában, Hollandiában és az NSZK-ban végzett ilyen kutatások lebonyolításának módját, eszköztárát, eredményeit és módszertani tanulságait.
Elemzéseiket különösen értékessé teszi az az önreflexív – új megoldásokat
keresô, de egyúttal kritikai – attitûd, amelyet az irányzat egészével és a saját
vizsgálataikkal szemben tanúsítanak. Nemcsak a kutatások céljáról és mód-
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szereirôl nyújtanak képet, hanem azokról az értelmezési nehézségekrôl is,
amelyekkel a „jobb” minôségû közvéleményre irányuló törekvéseknek
szembe kell nézniük, sôt felvetik az irányzat kérdésfelvetéseibôl és módszereibôl adódó manipuláció veszélyeit is. A tanulmány körvonalazza az
irányzat legfôbb teendôit és a megoldásra váró módszertani kérdések arzenálját.
Vincent F. Price (B. A. 1979) az Annenberg School for Communication (CA) tanszékvezetôje. Mûvei közül legismertebb a
Public Opinion címû könyv (1992). Peter Neijens (M. A. 1978) az
amszterdami egyetem kommunikációs intézetének professzora.
A témába vágó jelentôsebb monográfiája Design and Evaluation of
an Instrument for Collecting Informed Opinions of Population (1987).
Converse tanulmánya, amely eredetileg James Madisonelôadásként hangzott el 1986-ban, számos olyan kérdéssel
foglalkozik, amelyek már a harmincas évek óta intenzíven
foglalkoztatják a terület szakértôit. Ilyen elméleti és metodológiai problémák a kutatási eredmények kumulativitásának
lehetôségei, a hosszú és rövid távon formálódó attitûdök eltérô
dinamikája, továbbá az a kérdés is, hogy a közvélemény-kutatások elôsegítik vagy korlátozzák, esetleg torzítják az állampolgárok nézeteinek megnyilvánulását és a demokratikus rendszer mûködésének egészét. A munka
fôként a nyolcvanas–kilencvenes évek kutatásaira irányítja rá a figyelmet.
Philip Converse a közvélemény, a választói magatartás és a politikatudomány kimagasló személyisége, munkássága jelentôsen befolyásolta ezeket a
tudományterületeket. Fôbb mûvek: The American Voter (1962), The Nature of
Belief Systems in Mass Publics (1964), Political Representation in France (1986).
A fejezet második részének zárótanulmánya – a közvéleményrôl szóló irodalom igazi gyöngyszeme – Paul Lazarsfeld munkája gondolatgazdagságával és nagyszabású szintézistörekvésével az újabb olvasókat is meggyôzheti arról, hogy a közvélemény-kutatás egyik alapító atyjának kivételes
munkájáról van szó. A tanulmány azt a szakadékot kívánta áthidalni, amely
a közvéleményrôl írt klasszikus elméleti és történeti munkák elméleti
eredményei és a harmincas években kibontakozott empirikus kutatások között kialakult. Meggyôzô érvekkel mutat rá arra, hogy a kétfajta törekvés
egyesítése milyen gyümölcsözô lehet a szociológiai kutatások jövôje szempontjából. A szintézis irányába tett jelentôs lépésnek tekinthetô a szerzônek
az a törekvése, amely a „közvélemény rendszere” terminus elôtérbe állításával egyfajta hidat képez a klasszikus hagyomány és az empirikus közvélemény-kutatások között. A tanulmány a napjainkban zajló közvéleménykutatási viták szempontjából is tanulságos. (Lazarsfeld életmûvérôl lásd az
elsô fejezet felvezetôjét.)
A fejezet utolsó részében három, eltérô periódusban keletkezett, idôben
egymást követô írás érzékelteti azt a fokozatos súlyponteltolódást, amelyek
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a személyes és a tömegkommunikáció, illetve az utóbbi és a közvélemény
viszonyában kialakult. Az elsô szemelvény Katz és Lazarsfeld Personal
Influence címû munkájából származik, a People’s Choice-ban már felvázolt
hipotézisnek, a kommunikáció kétlépcsôs elméletének részletes empirikus
kifejtését nyújtja. A modell a személyes kommunikáció aktív szerepét – és
ezen keresztül a befogadói oldalnak az üzenetekkel szembeni bizonyos
ellenállását – emeli ki. A Decatur-vizsgálat – a személyes kommunikáció és
a környezet szerepét kiemelve – feltételezte és több vonatkozásban is
empirikusan bizonyította, hogy a média az elsô lépésben a véleményvezérekre hat, és csak ezek közvetítésével a szélesebb közönség kevésbé
érdeklôdô befogadóira. (Elihu Katz munkásságáról lásd a második fejezet
felvezetôjét.)
A második tanulmány Noelle-Neumann 1991-ben megjelent munkája, amely
tíz évvel a „hallgatás spiráljáról” szóló fô mûve után az elmélet tömör összefoglalását adja. Bemutatja az elmélet legfôbb téziseit, köztük a közvélemény
kvázistatisztikai percepciójának a személyes kommunikációra, illetve a közvélemény dinamikájára kifejtett hatását. Az eredmények az „erôs médiahatás“,
illetve a „kettôs véleményklíma” irányába mutattak, megkérdôjelezve a személyes kommunikáció meghatározó szerepérôl kialakult hagyományos felfogást.
Elizabeth Noelle-Neumann a mainzi egyetem publicisztikai
intézetének emeritus professzora, az allensbachi közvélemény-kutató intézet alapítója és igazgatója. A közvéleménykutatók nemzetközi szervezetében (WAPOR) és folyóirataiban vezetô posztokat töltött be. Az elmúlt negyedszázadban a
közvélemény- és tömegkommunikáció-kutatás egyik vezetô
alakja. Fôbb mûvek: Öffentliche Meinung und soziale Kontrolle (1966),
Öffentlichkeit als Bedrohung (1977), Die Schweigespirale (1980), Alle, nicht jeder
– Einführung in die Methoden der Demoskopie (1996).
A fejezet zárószemelvényében Mutz impozáns történeti áttekintést nyújt
az elmúlt évszázadban lezajlott elszemélytelenedés folyamatairól, amelyben
a tömegkommunikáció meghatározó szerepet játszik. A szerzô elméletileg és
empirikusan is részletesen elemzi azt a tendenciát, melynek nyomán – mind
a politikusok, mind az állampolgárok felfogásában – a közvélemény egykori
szerepét egyre inkább a tömegkommunikáció vette át. A forrásként szolgáló
könyv – a Katz–Lazarsfeld-féle paradigmával szemben a személytelen befolyásra utaló – címe is kifejezetten utal ezekre a történeti változásokra.
Diana Mutz a kommunikációkutatás újabb hullámának
képviselôje. Számos amerikai egyetemen tanított, 2003 óta
a pennsylvaniai egyetem professzora. Fontosabb mûvek:
Impersonal Influence (1998), Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory Democracy (2006).
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4.1. A nyilvánosság fogalma
Jürgen Habermas
A nyilvánosság alapsémája
(Részlet)
A nyilvánosság társadalmi struktúrái
4. §. Az alaprajz
A polgári nyilvánosságot elôzetesen a közönséggé összegyûlt magánszemélyek világaként foghatjuk fel; ezek csakhamar igényt formálnak
magával a közhatalommal szemben a hatóságilag szabályozott nyilvánosságra, hogy a közhatalommal megvitassák az érintkezés általános szabályait
a társadalmi munkának és az áruforgalomnak alapjában véve magán-,
közösségileg azonban jelentôs területén. Sajátos és történetileg példa nélküli
ennek a vitának a közege: a nyilvános okoskodás (Räsonnement). Ennek a
szónak nyelvhasználatunkban ma is félreérthetetlenül kettôs polemikus
árnyalata van: az észre való hivatkozás, és egyidejûleg ennek megvetô lefokozása kicsinyeskedô szôrszálhasogatássá.1 Idáig a rendek az uralkodókkal
szerzôdéseket alkudtak ki, amelyekben az egymással konfliktusba lépô
hatalmi igényeket a rendi szabadságjogoknak az uralkodói hatóságok által
esetrôl esetre történô elhatárolása útján egyensúlyozták2 Ez a gyakorlat a 13.
századtól elôször az uralmi rendek és az uralkodó dualizmusához vezet;
nemsokára már csak a karok és rendek reprezentálják az országot, amellyel
az uralkodó szembekerül.3 Ismeretes, hogy ez a fejlôdés másképp alakul
1
Kant az „okoskodni” és „okoskodás” kifejezéseket naivan a felvilágosodás értelmében
használja. Ô – úgyszólván – még innen van a barikádon; Hegel túl van rajta. Az okoskodó
gondolkodás, amely mint pusztán értelmi vizsgálódás, nem jut el a fogalom konkrét
általánosságához, Hegel a platonikus hagyományhoz hûen a szofistáknál leli fel példaszerûen
kiképzôdött állapotban. Az ô okoskodásukról mondja, „hogy a kötelességet, a teendôt nem a
dolog magán- és magáért való fogalmából merítik, hanem külsô érvek alapján döntenek
helyesrôl és helytelenrôl, hasznosságról és károsságról” (Elôadások a filozófia történetérôl. Budapest,
1959, II. köt., 20).
Hegel lefokozza az okoskodást, fôképp nyilvános használatában, hogy a politikai tekintélyt,
amelyhez az okoskodó közönség természetesen polemikusan viszonyul, magasabb fejlôdési fok
mozzanataként igazolja: „az okoskodás, vagyis a reflektáló értelmi vizsgálódás számára a
monarcha fogalma a legnehezebb fogalom, mert az értelem megáll az egyes meghatározásoknál” (Rechtsphilosophie. Hg. Gans, Ausgabe Glockner, vn köt. 283.1. 279. §).
2
Az ilyen státusszerzôdéseket, melyeket többnyire a hûbéri eskütétel alkalmával kötöttek,
természetesen nem lehet összehasonlítani a modern magánjog értelmében vett szerzôdésekkel.
Lásd Brunner: Land und Herrschaft. 484.
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Angliában, ahol a parlament relativizálja az uralkodói hatalmat, és másképp
a kontinensen, ahol a rendeket a monarcha közvetíti. A harmadik rend
szakít a hatalom kiegyensúlyozásának ezzel a módozatával, mert már nem
tudja magát uralmi rendként létrehozni. A cseregazdálkodás alapzatán az
uralom megosztása már nem lehetséges a hûbérúri jogok elhatárolása útján
(a rendi „szabadságok” is hûbérúri jogok voltak) – a kapitalista módon mûködô tulajdon felett a rendelkezési hatalom ugyanis nem politikai. A polgári
személyek magánszemélyek, mint ilyenek nem „uralkodnak”. Ezért a
közhatalommal szembeni hatalmi igényeik nem az uralom összpontosítása
ellen irányulnak, amelyet „fel kellene osztani”; sokkal inkább a fennálló
uralom elvét támadják. Az ellenôrzés elve épp a publicitás, amelyet a polgári
közönség az uralommal szembeállít, s ezt kívánja megváltoztatni. A nyilvános okoskodásban megjelenô hatalmi követelésnek, amely eo ipso lemond az
uralmi követelés formájáról, ha megvalósulna, nagyobb eredményt kellene
hoznia, mint egy elvben fenntartott uralom legitimációbázisának a puszta
megváltozását (7. §).
Az „ész” mértékei és a „törvény” formái, amelyeknek a közönség az uralmat szeretné alávetni és ezáltal alapvetôen megváltoztatni, szociológiai értelmüket csak magának a polgári nyilvánosságnak, fôképp pedig annak a
ténynek az elemzésében fedik fel, hogy magánszemélyek azok, akik a nyilvánosság közegében egymással mint közönséggel érintkeznek. A nyilvános
okoskodás önértelmezését sajátos módon olyan egyéni tapasztalatok irányítják, amelyek a családi intim szféra köré vonatkoztatott szubjektivitásából
erednek. Ez a történelmi forrásvidéke a család személyességének, a modern
értelemben kielégített és szabad bensôségességnek. Úgy látszik, hogy a
magánélet belsô körzetébôl, a házból, a társadalmi termelés erôfeszítéseivel
és függôségi viszonyaival egyetemben a „privát” antik – a létszükségletek
megszabta kényszerûség – értelmét is eltávolítják. A kiscsalád világa olyan
mértékben határolja el magát a társadalmi újratermelés birodalmától,
ahogyan az áruforgalom szétfeszíti a házi gazdálkodás kereteit: állam és
társadalom polarizációjának folyamata még egyszer megismétlôdik a társadalmon belül. A magánember státuszában az árutulajdonos szerepe kombinálódik a családatya szerepével, a tulajdonos szerepe a tulajdonképpeni
„emberével”. A magánéletnek az intim szféra magasabb szintjén való megkettôzôdése (6. §) nyújt alapot arra, hogy e két szerepet a „magán-” közös
címén azonosítsák, végsô fokon innen ered a polgári nyilvánosság politikai
önértelmezése is. Mielôtt a nyilvánosság az állam és a társadalom közötti erôtérben kifejezetten politikai funkciókat venne át, a kiscsaládi intim szférából
eredô szubjektivitás úgyszólván kialakítja a saját közönségét. Még mielôtt a
magánszemélyek politikai okoskodása a közhatalomtól a nyilvánosságot
elvitatná és végül teljesen elvenné, ennek leple alatt létrejön a nyilvános3
Lásd W . Naef: Frühformen des modernen Staates im Spätmittelalter. Hist Zeitschrift,
171. köt. 1951, 225. skk.
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ságnak egy nem politikai alakja – a politikailag mûködô nyilvánosság irodalmi elôalakja. Ez annak a nyilvános okoskodásnak a gyakorlótere, amely
még önmaga körül forog – a magánszemélyek önfelvilágosításának
folyamata azokról az eredeti tapasztalatokról; melyeket új magánemberségükrôl szereztek. A politikai gazdaságtan mellett ugyanis a pszichológia
az a sajátosan polgári tudomány, amely a 18. században keletkezik. Pszichológiai érdeklôdés vezeti azt az okoskodást is, amely a kultúra nyilvánossá
vált képzôdményei körül éled fel: az olvasóteremben és a színházban, a
múzeumokban és a hangversenyeken. Amikor a kultúra áruformát ölt, és
tulajdonképpeni „kultúraként” csak ezzel bontakozik ki igazán (olyan
valamiként, amely láthatóan önmagáért létezik), akkor kezdik a vitatkozás
szabad tárgyaként követelni, melynek alapján a közönségre vonatkoztatott
szubjektivitás önmagával megegyezésre jut.
Az irodalmi nyilvánosság természetesen nem sajátosan polgári; megôriz
valamilyen folytonosságot az uralkodói udvar reprezentatív nyilvánosságával. A nyilvános okoskodás mûvészetét a mûvelt középréteg polgári avantgárdja az „elegáns világgal”, azzal az udvari-nemesi társasággal való érintkezésben tanulja meg, amely természetesen a modern államapparátusnak az
uralkodó személyével szemben történô önállósulása folyamán a maga részérôl egyre inkább levált az udvarról, és a városban vált ellensúlyozó erôvé.
A „város” nemcsak gazdaságilag középpontja a polgári társadalomnak; az
„udvarral” való kultúrpolitikai ellentétében mindenekelôtt egy korai irodalmi nyilvánosságot jelöl, amely a kávéházakban (coffee-houses), a
szalonokban (les salons) és az asztaltársaságokban találja meg a maga intézményeit. A humanista-arisztokratikus társaság örökösei, a polgári értelmiségiekkel való találkozás során, társas beszélgetéseiken keresztül – melyek
csakhamar nyilvános kritikává fejlôdnek –, hidat vernek a szétesô udvari
nyilvánosság maradványa és az új polgári nyilvánosság elôformája között (5. §).
Azzal a szokásos fenntartással, amely az efféle illusztrációkkal együtt járó
egyszerûsítés miatt szükséges, a 18. századi polgári nyilvánosság alaprajzát
a következôképpen lehet társadalmi területek sémájaként ábrázolni:
Magánemberek területe
Polgári társadalom
(Az áruforgalom és
a társadalmi

A közhatalom területe
Poltikai nyilvánosság

Állam
(A „rendészet” birodalma)

Irodalmi nyilvánosság
(Klubok, sajtó
A kiscsalád belsô tere
(Polgári értelmiség)
„Város”

(A kultúrjavak piaca)

Udvar (nemesi-udvari
társaság)
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A mi szempontunkból alapvetô, állam és társadalom közti választóvonal
elkülöníti a közterületet a magánterülettôl. A köz birodalma aközhatalomra
korlátozódik. Ideszámítjuk még az udvart. A magánszemélyek területéhez
tartozik a tulajdonképpeni „nyilvánosság” is; mert ez magánszemélyek
nyilvánossága. Ezért a magánszemélyeknek fenntartott területen megkülönböztetjük a magánéletet a nyilvánosságtól. A magánemberek területe
fogja át a szûkebb értelemben vett polgári társadalmat, tehát az áruforgalom
és a társadalmi munka területét; ebbe van beágyazva a család a maga intim
szférájával. A politikai nyilvánosság az irodalmiból lép elô; az államot a
közvéleményen keresztül közvetíti a társadalom szükségleteivel.
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Bernhard Peters
A nyilvánosság jelentése
I. A nyilvánosság szó szemantikájához
A nyilvánosság és rokon fogalmai, valamint ellentétei, például nyilvános jelentés,
közönség, nyilvános és privát, nyilvános és nem nyilvános vagy titkos, nyilvános hely
és magánszféra a modern nyugati társadalmak szemantikájának fontos elemei.
A társadalmi és politikai rendbe ágyazott alapfogalmak, melyek részben elméletileg rendszerezettek, részben implicite benne foglaltatnak az alkotmányokban, törvényekben, bírósági ítéletekben és nagy befolyással bíró politikai nyilatkozatokban. A publicisztika és a mindennapi kommunikáció magukévá tették ezeket a fogalmakat és irányzatokat, és különbözô, általában
többértelmû és vitás magyarázatokkal látták el. Egy mozgásban lévô szemantikai mezôvel van tehát dolgunk, egymást átfedô, egymásnak ellentmondó
vagy homályos jelentésekkel. Meghatározhatunk azonban néhány általános
fogalmi struktúrát, amelyek közös keretet biztosítanak az egymással konkuráló
fogalmak számára. Ezek a 18. század óta alakultak ki a nyugati politikai
kultúrában, és lényegében máig változatlanok maradtak.

1. Nyilvános és nyilvánosság: három jelentés
A modern társadalmi rend szimbolikus struktúrájában a nyilvánosság
fogalma három különbözô funkciót lát el: ellentétével, a priváttal kombinálva
a nyilvános normatív jelleggel behatárolja és kijelöli a társadalmi cselekvés és
felelôsség hatókörét. Egy másik konstellációban a nyilvánosnak két ellentéte
van: a privát és a titkos; ezek megkülönböztetése a kommunikáció és tudás
területén jelöli ki a társadalmi határvonalakat. A nyilvánosság a harmadik
jelentésében az elsô két alkalmazás elemeit használja, és egészíti ki normatív
tartalommal: így egyfajta közösséget jelöl, meghatározott kommunikációs
struktúrával vagy a kommunikatív cselekvés egy szféráját, meghatározott
ismertetôjegyekkel és funkciókkal.
Intézményesített cselekvési szféra. Az elsô határvonal a nyilvános és privát
cselekvés és felelôsség között tudvalevôen alapvetô fontosságú a modern,
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liberális politikai és jogrendben. A nyilvános (köz-) és privát (magán-) ilyen
értelemben mind a cselekvés intézményes kereteire (szerepek, illetve pozíciók, kompetenciák), mind a tényleges cselekvésre (például az erôforrások
feletti rendelkezés) vonatkozik. Így megkülönböztetünk különleges kompetenciával, kötelességekkel és felelôsséggel bíró nyilvános intézményeket,
illetve magánszerepeket. Ennek megfelelôen beszélhetünk nyilvános vagy
közszolgálatról stb. Az erôforrások lehetnek magán- vagy köztulajdonban,
privát vagy kollektív ellenôrzés alatt. Az egyén jogköre ebben a kontextusban egy tiszteletben álló cselekvési szféra, melyben a társadalom tagjai
anélkül törekedhetnek saját céljaik és elképzeléseik felé, hogy közös döntéseknek vetnék alá magukat, illetve bármilyen magyarázattal tartoznának a
közösségnek.
A közösség, amelyrôl nyilvánosság alatt szó van, természetesen a modern
jogi-politikai, állami közösség. Az ebben a környezetben hozott döntések
nem csupán abban az értelemben nyilvánosak, hogy mindenkire nézve kötelezô érvényûek. A közös ügyekben a közösség általános érdekében (közérdek) is a tagok ellenôrzésével vagy bevonásával kell dönteni.
A liberális-demokratikus alkotmányok történetét átszövik a viták a privát
és nyilvános hatáskör közötti határról a következô értelemben: mit kell a
politikai közösségnek és szerveinek szabályoznia és eldöntenie, és milyen
téren hagyható meg az egyén cselekvési szabadsága? Ezek a viták még ma
is folynak, de a frontok átláthatatlanná váltak (nem utolsósorban azért, mert
az az igény, hogy a demokratikusan irányított állami szervek legyenek a
közérdekek ún. ügyintézôi, ma már a politikai baloldalon is komoly fenntartásokba ütközik). Az intézményi behatárolás maga is diffúzzá vált. Széles
„senki földje” található a privát és nyilvános cselekvési és felelôsségi hatáskör
között – rengeteg szövetség, szervezet vagy egyéb struktúra, amelyek az
uralkodó társadalmi definíció szerint nyilvános feladatot látnak el, és nyilvános rendelkezéseket hoznak, abban az értelemben viszont nem államiak,
hogy nem tartoznak semmilyen demokratikusan irányított intézményhez.
Kommunikáció és tudás. A nyilvános jelzô egy másik szociális határvonalat is
kijelöl, amely a kommunikációra, megfigyelésre és a tudásra vonatkozik.
A nem nyilvános területet ebben az esetben több szóval jelölhetjük: privát,
bizalmas vagy titkos. Nyilvánosak azok a tények, eredmények vagy cselekvések, amelyeket mindenki megfigyelhet, vagy amelyekrôl mindenki tudhat. Nyilvános az a tudásanyag, amely szabadon hozzáférhetô, és az a
kommunikáció, amelyet mindenki követhet, vagy amelyhez mindenki csatlakozhat. Privát, bizalmas vagy titkos ennek megfelelôen az a tény vagy
cselekvés, amely védve van attól, hogy illetéktelenek megfigyeljék, illetve
értesüljenek róla; az a tudásanyag vagy kommunikáció, amelyhez a hozzáférés bizonyos feltételekhez van kötve. A privát és a titkos jelentésmezeje közt
ebben az esetben átfedés van. A privát a nem állami ügyek védelmére
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vonatkozik, nem csak a külsô beavatkozás, de a megfigyelés ellen is. A titkos
ebben a kontextusban hagyományosan elsôsorban az állami cselekvésekre
vonatkozik, bár vannak más vonatkozásai is (üzleti titok, levéltitok). A két
szó közös jelentéskomponense (ellentétben az ismeretlennel) egy normatív
vagy intencionális komponens: a megfigyelés és beavatkozás tiltása, de
legalábbis (a titkos esetében) szándékos rejtôzés a potenciális érdeklôdés elôl.
Míg a privátnak ebben a jelentésben egyértelmûen pozitív konnotációi vannak, a titkos státusza többértelmû: legitim és illegitim titkok egyaránt léteznek.
A nyilvánosnak ez a második, a kommunikációra vagy információra
vonatkozó meghatározása is rengeteg vita tárgya. A modern a titkot mindig
gyanúsnak tartja. Valami eltitkolásának mindig jó oka kell, hogy legyen –
különösen persze a jogban és a politikában: a modern alkotmányok minden
közügyben megkövetelik a nyilvánosságot. Valójában közismert, hogy az
államigazgatás terén vannak kivételek. Nem csupán a külsô és belsô ellenséggel folytatott stratégiai küzdelemben (államtitkok, titkosszolgálatok stb.),
de a közigazgatás egyéb területein is, gondoljunk csak a zárt ajtók mögött
folyó tárgyalásokra, tanácskozásokra. Ezen kivételek azonban folyamatos
ostrom alatt állnak: a titkos állami mûveletekkel rendszeresen foglalkozik a
nyilvánosság. Az állampolgároknak a közigazgatással szemben való joga a
tájékoztatáshoz is állandó konfliktus tárgya. Másrészt jelentôsen nôtt a
magánszféra és a bizalmas adatok védelme a nemkívánatos megfigyelés,
információtovábbítás és nyilvánosság ellen. Jó példák minderre az
adatvédelmi viták, illetve a „magánélet nyilvánossá tételének”
korlátozásával kapcsolatos konfliktusok.
A nyilvános elsô értelmében állítmány, amely olyan tényekhez vagy
cselekvésekhez kapcsolódik, amelyek kollektív felelôsség vagy döntés
tárgyai (vagy annak kellene lenniük). Második értelmében nyilvános az, ami
mindenki szeme láttára történik, vagy amirôl mindenki beszél. Eszerint a
nyilvánosság értelmezhetô társadalmi cselekvési szféraként is, amely többékevésbé szabadon hozzáférhetô, és amelyben a társadalmi cselekvôk egy
lezáratlan közönséghez fordulnak, vagy legalábbis ki vannak téve annak,
hogy egy ilyen közönség figyeli ôket. Ettôl a két jelentéstôl megkülönböztethetünk még egy harmadikat is, melyet hangsúlyos értelemben vett nyilvánosságnak fogunk nevezni.
Hangsúlyos értelemben vett nyilvánosság. Harmadik jelentésében a nyilvánosság
egyfajta közösséget jelöl, amely egy meghatározott kommunikációs struktúrától
vagy kommunikatív cselekvések egy széfrájától függ, melyben meghatározott
jellemzôkkel bíró közvéleményt alakít ki. Klasszikus értelemben ez egy
társadalmi közösség tagjainak a közügyek szabályozásával kapcsolatos,
nyilvános, önkéntes vélemény- és akaratformálásának szférája. A nyilvánosság
klasszikus, normatív modellje a nyilvánosság két, már említett jelentését
kombinálja, megtoldva egy sor további normatív szabállyal.
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A nyilvánosság és nyilvános jelentés ilyen hangsúlyos, normatív igényû fogalmának történeti fejlôdését már sokszor bemutatták.1 Itt csak vázlatos áttekintését adjuk a legfontosabb alapelveknek ezzel a fogalommal kapcsolatban.

2. A nyilvánosság struktúrája és funkciója a normatív modellben
A hangsúlyos értelemben vett nyilvánosság olyan cselekvôk kommunikációja során alakul ki, akik kiléptek privát környezetükbôl, hogy közérdekû
tényekrôl értesüljenek. Az ebben a kommunikációban való részvétel egyfajta szociális közösséget konstituál, amelyet néha közösségnek neveznek.
Emiatt magát a nyilvánosság fogalmát is ilyen („közösség”) értelemben
használjuk; gyakoribb a társadalmi szféraként vagy térként való értelmezés
(lásd közszféra stb.), amelyet (a szférát) a specifikus kommunikáció tart fenn.
A nyilvánosság, mint ilyen kommunikatív esemény, kiterjedhet és összezsugorodhat, a kommunikáció mértékétôl és minôségétôl függôen.
a) A nyilvánosság alapvetô ismertetôjegyei. A hangsúlyos értelemben vett nyilvánosság által konstituált kommunikációs forma alapvetô ismertetôjegyei közé
tartozik elôször is a tárgya: közérdekû ügyek, olyan problémák, melyek „mindenkire” vonatkoznak vagy mindenkit érdekelniük kellene. Hagyományosan
mindenekelôtt a politikai vagy államügyeket tekintik ennek – ezek olyan
kollektív problémák, melyek politikai rendelkezésekbôl indulnak ki, vagy
ahhoz vezetnek, illetve kellene, hogy vezessenek. Hogy ez utóbbi milyen
problémákra vonatkozik, az legalábbis vitatott, és mindenekelôtt ezt kellene
egy nyilvános vitában tisztázni. A nyilvános közlést sem szabad közvetlenül
eldöntendô és eldönthetô gyakorlati kérdésekre korlátoznunk. idetartoznak
az általános tájékoztatásról szóló viták, normatív alapelvek és értékek (mind
a nyilvános, mind a magánéletben), a közös múlthoz való viszony, és a
jövôben közösen elérendô célok. Az úgynevezett „kordiagnózisok” vagy a
„kultúrkritika” ugyanúgy a nyilvánossághoz tartozik, mint a szûkebb
értelemben vett politikai viták.
A nyilvános vita a közös együttélés gyakorlati kérdéseit feszegeti. Emiatt
nem csupán objektív cselekvési feltételek megítélésével, azaz kognitív vagy
instrumentális problémákat érintik, hanem az igények és érdekek
kiegyenlítésének normatív kérdéseit, valamint a kollektív értékek és célok
meghatározásának evaluatív problémáját is (Habermas 1992, 187–207). Az
ilyen viták során a résztvevôk megpróbálják elnyerni a lehetôséget a saját
érdekeikre és igényeikre való reflektáláshoz, illetve lehetôleg azok
1

Lucien Hölscher a „nyilvánosság mint politikai-szociális cselekvési egység” történetét a
18. és 19. század fordulójától számítja. A nyilvánosság és közvélemény szerepéhez a politikaelmélet történetében ugyanekkor lásd Habermas, Gunn, az angolszász hagyomány
komoly befolyásával; Baker, Ozouf.
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megvizsgálásához. A nyilvános vitáknak nem csupán véleményeket kell
kialakítaniuk, hanem motivációkat alkotniuk a kollektív akarat kialakításának érdekében.
Ki alkotja azt a közösséget, amelynek ily módon kell megnyilvánulnia? Ki
tartozik a közönséghez? A nyilvánosság normatív fogalma állampolgári és
kozmopolita elemeket egyaránt tartalmaz. A politikaelmélet az állampolgárok politikai nyilvánosságában gondolkozott. Ugyanakkor a közmegegyezés fogalmával mindig együtt jártak egyetemes igények is. Ezek
felhívják a figyelmet egy nemzetközi nyilvánosság vagy „világnyilvánosság” lehetôségére a nemzeti nyilvánosságok mellett – ez az elképzelés
mára magától értetôdôvé vált.
A nyilvánosság normatív modelljének egyéb alapvetô jellemzôi a
nyilvános teret kiterjesztô kommunikációs formák minôségére vonatkoznak.
Három szempontot fogunk leírni: a kommunikatív kapcsolatok egyenlôségét
és kölcsönösségét, a témák és hozzászólások alapvetô nyitottságát és a feldolgozásukhoz szükséges teljesítményt végül a kommunikációk diszkurzív struktúráját.
Egyenlôség és kölcsönösség. A nyilvános kommunikációban való részvétel
alapvetôen mindenki számára lehetséges, aki kész és képes arra, hogy
értelmesen megnyilvánuljon. Ez a kompetencia különösebb ok nélkül (például gyerekek vagy szellemi fogyatékosok esetében) nem vonható kétségbe. Ebbôl következik a hallgatói és beszélôi szerep közti kölcsönösség:
nemcsak a meghallgatáshoz és önálló ítéletalkotáshoz, hanem a hallgatók
felé való megnyilvánuláshoz való jognak is közösnek kell lennie.2 A történelem során a hallgatóságnak a kezdetben a „mûvelt közönségre” való elitista
korlátozása eltûnt (amely részben az egyenlôségre való törekvésnek, pontosabban a mûveltség mindenki számára legalább potenciálisan elérhetôvé
tételének köszönhetô). Származás, státusz, vagyon, hivatal, képesítés vagy
tapasztalat semmilyen formális elôjogot nem biztosít a nyilvános kommunikációban való részvétel során. Természetesen a részvétel tényleges esélyeit
befolyásolják ilyen és hasonló jellemzôk; a nyilvánosság normatív modellje
magába foglalja az ilyen befolyások lehetôség szerinti semlegesítésére való
törekvést is.
Nyitottság és szükséges teljesítmény. További alapfeltétel a témák és hozzászólások általános nyitottsága. Ez megfelel annak a fent említett kritériumnak, miszerint a nyilvános kommunikációnak közérdekû témákról kell
szólnia. Nincs azonban olyan téma vagy hozzászólás, amely a priori kizárható lenne (amíg tartják magukat a kölcsönös tisztelet parancsához, és nem
2

Az, hogy mindenkinek (lehetôleg azonos) igénye kell hogy legyen a hallgatóságra,
nagy és – mint késôbb kifejtjük – teljesíthetetlen feltétel. Kifejezi azt a normatív intuíciót,
hogy a nyilvánosság nem csupán ötletverseny, hanem mindenkinek számít a maga
személyes perspektívája is. Figyelmet kapni és meghallgattatni a tisztelet egy formája, mi
mindenkinek kijár. Az elfogadhatatlanság jelentéséhez a gyakorlati vitákban lásd Wingert.
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sértik a speciálisan megalapozott és elfogadott titoktartást). Relevanciájukról
a nyilvános vita dönt. A nyilvánosság normatív fogalmában benne foglaltatik az az igény is, miszerint a közönségnek abban a helyzetben kell lennie, hogy a fontos nyilvános kérdéseket ne csak tematizálni tudja, hanem
kompetensen és célszerûen kezelhesse is. Ez feltételezi a nyilvános szféra
megfelelô kompetenciáját vagy feldolgozási kapacitását is.
Diszkurzív struktúra. Végül a nyilvánosságnak ebben a modelljében a
kommunikációs folyamatok diszkurzív struktúrával is rendelkeznek: a
problémameghatározás és megoldási javaslatok feletti vitákat érvekkel
döntik el, melyek közös és önkéntes meggyôzôdésen alapuló kollektív elfogadást igényelnek. Ellenérvek és kritikák lehetségesek – de megcáfolásuk
is. Elemi feltétel természetesen, hogy egyáltalán kialakuljon egyetértés a
hozzászólások között. Ez a kommunikációs forma feltételezi továbbá a
kommunikációs partner ellenkezô véleményét is. Az azonosság feltétele
szintén specifikus: egy résztvevô hozzászólásának kritikája nem feltétlenül
tiszteletlenség; a résztvevôk kölcsönösen tisztelik egymást. Olyan kommunikációs formák (például manipuláció, fenyegetés), amelyek meggyôzés
helyett legyôzésre irányulnak, nem megengedettek.
b) A nyilvánosság funkciói. Az ilyen ismertetôjegyekkel rendelkezô nyilvános
kommunikációnak reflektálnia kell a közönség meggyôzôdésére és ítéleteire
annak érdekében, hogy releváns problémákkal foglalkozzon. A nyilvános jelentés ebben az értelemben racionálisnak, felvilágosultnak számít, mert nyilvános
vitákból ered: érvek és bizonyítékok nyilvános bemutatásából, kritikából és
mérlegelésbôl. Vitatott ugyanakkor az így kialakult vélemények ismeretelméleti státusza: az, hogy egy feltehetôleg „igazi” véleményrôl vagy
vélekedésrôl, a tudás ellentétérôl van-e szó, különösen gyakorlati kérdések
esetében, ahol a biztos tudás egyáltalán nem lehetséges, vagyis az igazság
és tudás fogalma egyáltalán nincs is meghatározva. Ezektôl a különbségektôl
függetlenül megmarad a feltevés, hogy közönség a nyilvános kommunikáción keresztül, és csak úgy juthat el megalapozott, kritikusan megvizsgált, ilyen értelemben ésszerû, közös belátásokig, megoldásokig és célkitûzésekig (vagy legalább reflektált és toleráns véleménykülönbségekig).
A nyilvánosságnak egy kollektív problémára vonatkozó vélemény- és
akaratformálási folyamatok összességeként való elgondolása a demokráciaelmélet egy régi problémájának a megoldását szolgálja. Ha a demokrácia
kollektív önkormányzatot jelent, hogyan lehet elérni, hogy egységes
döntésre jusson, amely ugyanakkor önkéntes és ésszerû is? Hogy alakulhat
ki „közakarat”, amely felülemelkedik az egyedi perspektívákon, és egy
általános belátást testesít meg, amit nem kényszerítenek rá az egyénekre, és
nem egyszerûen tagadja a tôle eltérô érdekeket és törekvéseket? A feladvány
megoldása az állampolgárok nyilvános viták általi vélemény- és akaratformálása. Ezt a felfogást össze kell vetni a demokráciaelméletekkel, ame-
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lyek szerint a politikai folyamat nem mûködhet egyesülési mechanizmusként, vagy adott érdekek és preferenciák csere vagy kompromisszum formájában történô kiegyenlítôdéseként. A nyilvánosságnak ebben a koncepcióban csak annyi a funkciója, hogy információkat bocsát a részt vevô cselekvôk
rendelkezésére, ha azoknak stratégiáik és választásaik optimalizáláshoz
szükségük van a választók preferenciamegoszlásáról szóló zárt információkra.3 A politikai folyamat diszkurzív modelljében ellenben az érdekekre
való reflexiók állnak a középpontban, az egyéni értékek és érdekek esetleges átformálása és továbbfejlesztése a közös érdekek és törekvések meghatározása, valamint normatív alapelvek és szabályok megfogalmazása
érdekében, melyek túllépnek az egocentrikus egyéni érdekhorizonton.
Hogyan viszonyul a vitázó nyilvánosság a demokratikus döntési folyamat
kész struktúrájához: választásokhoz, parlamenthez, politikai pártokhoz?
A nyilvános vélemény- és akaratformálásnak intézményi határozathozatalba
kell torkollnia, de ez az átalakulási mechanizmus nem egészen tiszta. A nyilvánosság a hangsúlyos koncepcióban intézményesítetlen, sôt intézményellenes elemként értelmezôdik. Maga a fogalom „oppozicionális” konnotációkat tartalmaz; benne van egy eszmei (vagy intellektuális) „ellenerô”
fogalma is. A nyilvánosság „kritikai” funkciójáról való beszéd vagy a bírói
szerep képe is külsô pozíciót sugall, amelybôl ítélni lehet a politikai centrum
célkitûzéseirôl és döntéseirôl. A közvélemény fogalmát elsôsorban azért vezették be (a 18. századi Franciaországban és részben a 19. századi Németországban), hogy a formális politikai döntési folyamatokból kizárt társadalom legalább morális befolyással lehessen a közügyekre. Hasonló konnotációkkal bír a polgári társadalom manapság igen népszerû fogalma. Ez
lemondást fejez ki arról a reményrôl, hogy a társadalom felülkerekedhet a
politikai intézményeken, és átlátható, demokratikus irányítás alá veheti
azok szerveit. Ehelyett a politikai elvárásokat egy kritikus, innovatív, a
hatalmat korlátozó erô mozgatja, amelyet társadalmi mozgások, önkéntes
szervezôdések és az informális környezet tart fenn. Ezek az informális
kommunikációk elsôsorban a hitelességet, a kreativitást, a problémára való
érzékenységet és a kisebbségi, a formális politikai folyamatokban szervezetten nem reprezentált felfogásokat és érdekeket szem elôtt tartva ítélnek.
Bizonyos értelemben a nyilvánosság irritáló funkcióját hangsúlyozzák. Ez
természetesen változást is jelent ahhoz a konszenzusos elváráshoz képest,
amely a közvélemény klasszikus fogalmához tartozik.
A „kritikus” vagy „autonóm” nyilvánosság fogalmának ilyen „oppozicionális” konnotációi folytonos kritika és gyanú tárgyává teszik a fogalmat.
3
„Egy aggregatív folyamatban a közakarat politikai kampányok és a racionális állampolgárok közötti alkuk során alakul ki, akik bizonyos szabályokon belül saját érdekeiket
követik, és többségi kormányzásra törekednek. Egy integratív folyamatban a közakarat
érvelô állampolgárok és vezetôk közötti tanácskozások során alakul ki, akik a közjóra
törekednek a megosztott társadalmi értékek kontextusában.” Vö. a „tárgyaló politika”
újabb fogalmaival: Manin, Cohen, Sunstein, Habermas.
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A nyilvánosság kritikai funkciójának igénye mögé mindig odalátják az
irodalmi és szellemi elitnek, és újabban a közönséges akadémikusoknak és
publicistáknak azt az igényét, hogy politikai felelôsségtôl mentes társadalmi
cenzori hivatalt hozzanak létre, és a közösség képviseletének álcája alatt saját
egyéni céljaikat valósítsák meg. Az ilyen motivációs gyanúsítások mindig
utalnak a nyilvános viták szférájának strukturális hiányosságára: kapcsolatára a döntési folyamatok nem elég gyakorlatias kritikájával, amely
alábecsüli a valódi cselekvési alternatívák behatárolását. Ebbôl kifolyólag
egész sor elemzése született a valódi modern nyilvánosság struktúrájának,
amelyek különbözô szempontokból megkérdôjelezik a nyilvánosság hangsúlyos koncepciójának realitását vagy realizálhatóságát; a továbbiakban
ezekkel az ellenvetésekkel foglalkozunk.

3. Szociológiai magyarázat?
A következôkben leírjuk a nyilvánosság normatív modelljét, elfogadva azt,
hogy hasonló koncepciók nagy szerepet játszottak és játszanak a modern
társadalmakban, mint normatív példakép, és hogy ennek a modellnek az
egyes elemei felismerhetôk a társadalmi intézményekben és gyakorlatban,
még ha sokféleképpen korlátozottak és módosultak is. A nyilvánosság és
diszkurzív közlés normatív koncepciója kifejezôdik az alkotmány és
sajtótörvény által biztosított kommunikációs szabadságban, a vélemény- és
szólásszabadságról szóló politikai és jogi diskurzusban, a médiapolitikai
vitákban, az újságírói szakmai normákban, és a tömegmédia magatartásával
kapcsolatos elvárásokról folytatott nyilvános vitákban, a titkolózás és
félrevezetés feletti felháborodásban, a politikai kampányok manipulációs
technikáira adott negatív reakciókban, a kisebbségi csoportok hangadás és
nyilvános figyelem iránti igényében. Az ilyen formákban artikulált, gyakran diffúz és vitatott normatív önképek és igények a modern társadalom
szimbolikus alkotmányának fontos elemét alkotják. Ettôl kap a modell az
empirikus társadalomelméleti elemzések számra is jelentôséget.
A társadalomelméleti kezdeményezések és empirikus kutatások persze
túlnyomórészt közömbösen álltak a nyilvánosság normatív koncepciójához,
vagy pedig elutasították mint irrelevánst. Csak kevés elméleti iskola kezeli
a nyilvános kommunikációt olyan módon, ami kapcsolatba állítható a
normatív modellel.4 A közvéleményre, tömegkommunikációra és politikai
4
Fôleg az amerikai pragmatizmusból származó régebbi kezdeményezések, a chicagói
iskola és a szimbolikus interakcionizmus, amelyek a nyilvános kommunikációt mint a
kollektív problémamegoldó cselekvést elemzik. Idetartozik a szociális integráció néhány
funkcionális elmélete is, melyek kiemelik a modern tömegkommunikáció szerepét, vagy
egyes Durkheimet követô elemzések, amelyek az expresszív nyilvános kommunikáció
társadalmi integrációs szerepe, a társadalmi rituálék, a „médiaesemények” és a morális
konfliktusok nyilvános dramatizálása iránt érdeklôdnek. De ezek kivételek.
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kommunikációra specializálódott kutatási irányzatok a kommunikációnak
csak egyes részaspektusaihoz igazodnak, anélkül, hogy a nyilvános szféra
egészét és társadalmi hatásait vizsgálnák. Az általános társadalomelemzés
terén két alapvetô hozzáállást különböztethetünk meg a nyilvánosság normatív aspektusaival szemben. A kordiagnosztikai mûfajban (a „tömegtársadalomról” és a nyilvános kommunikációnak a kultúripar általi szétbomlasztásáról szóló régi elméletek mellett) hanyatlástörténeteket találunk,
amelyek a normatív modellt a múltba vetítik ki, vagy legalábbis a jelenlegi
viszonyok gyenge kritikájának implicit mértékeként alkalmazzák. Sok
különbözô magyarázata létezik a nyilvános szféra hanyatlásának. Hannah
Arendt a nyilvános tér, a politikai és szociális szféra eltolódását látja, a
modern világ túlnyomórészt munkával és szükségletekkel foglalkozó kérdései hatására. Richard Sennett és mások a nyilvános életnek a túlburjánzó
privát általi legyôzésérôl, nyilvános narcizmusról, „az intimitás zsarnokságáról” írnak. Habermas egy komplexebb, késôbb saját maga által jelentôsen
átdolgozott történetét írta le az autonóm nyilvánosságnak a kommercializálódás és a stratégiai módszerekkel operáló politikai hatalom általi
instrumentalizálásáról vagy aláásásáról. Ezeket a történeti ábrázolásokat itt
elhanyagolhatjuk. A történeti visszavetítés erôs kritikát kapott; megnyilvánulásaira jelenleg csak anekdotikusan szokás hivatkozni.
A másik változat az általános társadalomelméleti kezdeményezések területén található. Ezek gyakran kizárják a nyilvánosság normatív elmeinek
relevanciáját, elméleti feltevések és elôítéletek alapján. Ha az uralkodó álláspont semmi más, mint az uralkodók álláspontja, ha a politika nem más, mint
háború, csak más eszközökkel, ha a vita nem más, mint pozícióharc kifinomultabb módszerekkel, ha egyik szimbolikus valóságkonstrukció ugyanolyan, mint a másik, vagy ha a modern társadalmak túl komplexek ahhoz,
hogy illeszkedjenek egy egységes és közérthetô szimbolikus reprezentációba – akkor semmi értelme az eddig leírt sajátságokkal rendelkezô
nyilvános diskurzus realitását vagy realizálhatóságát boncolgatni. A felvilágosult nyilvánosságot vagy közvéleményt „fantomként” vagy latens
funkciókkal bíró szemantikai formulaként való kezelését gyakran támadják
a következô retorikai manôverrel: A nyilvánosság ideális modelljét realizálhatatlannak tüntetik fel; ebbôl következôen minden normatív tartalma
érvénytelenné válik.
Most egy másik eljárást figyeljünk meg. Én a normatív értelemben vett
nyilvánosságot a mai társadalmi valóság változó elemének tekintem. Azonosíthatók azok a jelentések, cselekvési irányok, gyakorlatok és intézményi
struktúrák, amelyek megfelelnek a normatív modell egyes tartalmainak.
Ugyanakkor a normatív modell realizációjának és realizálhatóságának korlátozására tett szociológiai utalásokat is komolyan kell venni, és megvizsgálni. Ezeket a kapcsolatokat elemzendô, adok a normatív modellnek
egy heurisztikus funkciót: a fent bemutatott idealizált, hipotetikus sémából
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kiindulva leírható, hogy hol, milyen formában és milyen fokig közelítették
meg a reális kapcsolatok a modell tulajdonságait, vagy tértek el azoktól.5
Ezzel együtt jár az empirikus variációk karakterének vagy feltételeinek
kérdése: mi köze ennek a modern társadalom strukturális alapfeltételeihez,
melyek változása kizárt, vagy rendkívül valószínûtlen; mi köze az erôsen
változó tényezôkhöz – az instabilitáshoz, a kényes és veszélyeztetett funkciófeltételekhez, az érzékenységhez és az ezzel együtt járó zavarhoz?

II. A nyilvános szféra feltételei és korlátai
Megvizsgáljuk azt is, hogyan viszonyulnak a mai társadalom valódi kommunikációs körülményei a normatív modellhez. Különösen azt kutatom,
milyen hatások zsugorítanak össze, esetleg döntenek romba egy ilyen specifikus struktúrával rendelkezô nyilvános teret. Ezt a kérdést a normatív
modell fentebb már leírt három alapvetô strukturális jellemzôje: az egyenlôség, a nyitottság és a diszkurzivitás jegyében járjuk körül.6

1. Egyenlôség és kölcsönösség
A kommunikációban való egyenlô részvétel legegyszerûbb módja az lenne,
ha minden résztvevô azonos ideig beszélhetne a teljes közönséghez. Nem
volna szükség speciális kommunikációs szerepek kidolgozására – kivéve az
alapvetô megkülönböztetést beszélôi és hallgatói szerep közt, melyeket a
résztvevôk felváltva vennének fel. Ebbôl egyszerûen levonható a következtetés: minden résztvevô részesedése a kollektív kommunikáció teljes
idejébôl egy egyszerû tört, melynek nevezôje a résztvevôk összlétszáma.
A beszélôi és hallgatói szerepek egyenletes cserélôdése csak a párbeszédben
lehetséges. A kommunikáció behatárolt ideje és a résztvevôk állandó száma
miatt az egy személyre jutó beszédidô olyan rövid lenne, hogy az egész
úgynevezett egyszerû egyenlôségi követelményt nem volna értelme betar5

A társadalmi folyamatok vagy viselkedés ideális modelljének háttérként való felhasználása különbözô empirikus összefüggések leírása érdekében megszokott eljárás a
társadalomtudományokban (legkésôbb Max Webernek az ideáltípusok szerepérôl alkotott
felismerései óta). Lásd például James March empirikus döntéselméleti munkáját, melyben
a racionális döntés ideális modelljét használja fóliának. A társadalmi egyenlôtlenség
kutatói gyakran ugyanígy járnak el: az egyenlôség egy normatív koncepcióját használják
(implicite vagy explicite) alapnak, és az ettôl való eltéréseket írják le és magyarázzák.
6
Neidhart vezetett rá, milyen fontos a normatív modell komponenseinek konzisztenciavizsgálata. Nyilvánvaló, hogy idônként elkerülhetetlen a konfliktus és a választási
kényszer a modell követelményei között – például az egyenlô részvétel és a megfelelô
feldolgozási teljesítmény követelménye között. De ez a probléma még további megfontolást igényel.
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tani. Nagyobb gyûléseken és rendezvényeken a szerepek megosztása
nemcsak tipikus, de elkerülhetetlen is, amikor beszélôk kisebbsége szól a
hallgatók többségéhez. A modern kommunikációs eszközök fejlôdése nagyon
nagy számú résztvevô esetén is lehetôvé teszi a kommunikációt – amivel
szükségképpen együtt jár a beszélôi és hallgatói szerepek közti aszimmetria.7
Nagy nyilvánosság esetén tehát felül kell vizsgálni az egyenlôségi alapelvet. De az egyenlô kommunikációs esélyektôl való eltérés, amely fellelhetô a modern nyilvánosságban, nem az egyetlen következménye az aktív
résztvevôk kommunikációs lehetôségeinek nagy közönség esetén való elemi,
mondhatni aritmetikus behatárolásának. A következôkben a kommunikációs
kapcsolatokban fellépô egyenlôtlenség és aszimmetria legfontosabb formáit
vizsgáljuk meg, hogy aztán visszatérjünk az egyenlôség követelményének
következményeihez.
a) Egyenlôtlenség és aszimmetria a kommunikációs kapcsolatokban. A kommunikációs kapcsolatban fellépô egyenlôtlenség legextrémebb formája az egyszerû
kizárás. A kizárás jelentkezhet formális vagy informális tiltás formájában,
amikor is bizonyos kategóriá(k)ba tartozó személyeknek vagy bizonyos
társadalmi csoport(ok) tagjainak nem szabad nyilvános közléseket tenniük;
de kizárás az egyszerû oda nem figyelés is. A történelemben találunk példát
a kizárás ilyen meglepô formáira (például a nôk vagy „nem önálló
személyek” kizárása); a liberális-demokratikus társadalmakban az egyenlôség
alapelvébe ütköznek, és, legalábbis nyíltan, nem gyakorolhatók. Amennyiben ma találunk ilyenfajta diszkriminációt (például a nômozgalom képviselôinek esetében), az inkább egyenlôtlen kommunikációs esélyek vagy
bizonyos témák, álláspontok hitelvesztésének formájában megy végbe.
Számunkra éppen ezért fontosabb a változó egyenlôtlenség vagy a
fokozható aszimmetria a kommunikációban. Három alapformát különböztethetünk meg: a láthatóság vagy hallhatóság egyenlôtlenségét, vagyis a nyilvános tér igénybe vett vagy ellenôrzött hányadáét; a befolyás egyenlôtlenségét;
végül léteznek aszimmetrikus tudásfeltételek is.
A láthatóságbeli különbséget a legegyszerûbb meghatározni: egyes
résztvevôk tovább vagy gyakrabban beszélnek másoknál, esetleg nagyobb
hallgatóságot szereznek, több figyelmet kapnak, több teret a nyilvános szférában. Természetesen a beszélôk mögött gyakran néhány látható cselekvô áll,
akik a nyilvános tér bizonyos területeihez való hozzáférést ellenôrzik (például a
7

Elsôsorban ez a triviális kapcsolat, és nem a tömegmédia technikai természete az, amely
elkerülhetetlenül aszimmetrikussá teszi a tömegkommunikáció jellegét. Ha létezne
„interaktív média”, melyben az üzenet minden címzettje megkapná legalább a
lehetôséget a közvetlen reagálásra, akkor sem változna semmit a probléma. Az aktív
résztvevôk és az üzenetek száma talán nône, de ez elkerülhetetlenül ahhoz vezetne, hogy
(mivel a rendelkezésre álló idô adott maradna) egy-egy üzenet címzetti köre kisebb
lenne.
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tömegmédia ellenôrzésével), és ily módon befolyásolják a láthatóság megoszlását.
A befolyás összetett jelenség. Kiegyenlített, kölcsönös kommunikációs helyzetben egy hozzászólás elfogadása tényleges meggyôzô erején8 múlik,
vagyis független a személytôl; csak bizonyos tartalmak, mint például
élménybeszámoló vagy valamilyen szükséglet kifejezése esetében játszik
szerepet a személyes hitel. Ilyen kommunikáció különösen nagy elterjedéséhez és hatásához vezethet bizonyos forrásokból származó érveknek és
eszméknek, anélkül, hogy ezt a hatást a forrás személyes tulajdonságaival
vagy szerepével lehetne magyarázni. Valakinek jobb ötletei vagy hatásosabb érvei vannak, és ezáltal ér el nagyobb hatást. Elôfordulhat, hogy
nagyobb láthatóságra, jelentôségre vagy felismerhetôségre is szert tesz. A befolyás az itt értett technikai jelentésében egy másfajta egyenlôtlenséget, aszimmetriát jelöl a kommunikációs kapcsolatban: nevezetesen azt, hogy egy
megnyilvánulás elfogadása a személy meglátásain vagy a beszélô státuszán
alapszik – túl a felhozott érvek meggyôzô erején. Ez több különbözô módon
történhet: az egyik beszélô szert tehet tudás- vagy kompetenciabeli fölényre;
ez tekintélyt ad az ítéletének a kognitív kérdésekben. Az egyik beszélô
képviselôként léphet fel, és hivatkozhat egy (formális vagy informális)
csoport általi megbízatására; ezzel tekintélyt szerez a kollektív tapasztalatok
és igények bemutatására és értelmezésére. Végül ott van a morális és
intellektuális vezetôi szerep, és a személyes karizma diffúz jelensége (ami
gyakran együtt jár a képviselôi szereppel). Ebben az esetben az adott személy nemcsak kognitív, hanem morális és evaluatív kérdésekben is különleges kompetenciát szerez.9 Ezek a kompetenciák nem csupán különös
figyelemhez, hanem az adott személy által képviselt álláspont feltétlen
elfogadásához is vezetnek.
Különbözô tudásfeltételek minden kommunikációban léteznek – a résztvevôknek az adott témában releváns ismereteik átfedik egymást, de nem
teljesen. A kommunikációs esélyek kölcsönössége ugyanakkor megmarad,
egészen addig, amíg ezek a különbségek nem jelentik a tudás megoszlásának strukturális aszimmetriáját. Ennek két fajtája lehetséges: az egyszerû
információmonopólium esetében egyes résztvevôk vagy a résztvevôk egyes
csoportjai tartós információs elônnyel bírnak bizonyos témá(k)ban, aminek
köszönhetôen befolyásolhatják az arról alkotott véleményeket. Olyan
információkról van szó, melyek a többi résztvevô számára közvetlenül nem
ellenôrizhetôk, de minden további nélkül megérthetôk. Ez a feltétel a
8
A befolyás hasonló magyarázatait lásd Mayhew, Parsons. Parsonsszal kapcsolatban
Habermas megjegyzi: „A befolyás… a még meg nem vizsgált meggyôzési lehetôségeknek megelôlegezett bizalmon alapszik.”
9
Mivel itt nyilvános véleményformálásról van szó, a gyakorlati vezetôi szerep éppen
olyan keveset számít, mint a tekintély- vagy rangkülönbség; az ilyen tekintélyformák és
a nyilvános befolyás közti szûkebb értelemben vett kapcsolat itt elhanyagolható.
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strukturális aszimmetria másik formájának, a specifikus tudás monopóliumának
esetében már nincs meg. Itt olyan tudásról van szó, melynek megértése speciális kompetenciát igényel, így laikusok számra közvetlenül nem elérhetô,
akkor sem, ha „nyilvános”.
Ezek az aszimmetriafajták gyakran kombináltan lépnek fel, és különbözô
belsô összefüggésekkel is rendelkeznek. A befolyás feltétele a láthatóság –
természetesen a rendkívüli láthatóság nem eredményez szükségképpen
befolyást: a nevezetesség vagy híresség önmagában csak azt jelenti, hogy
egy személy nyilvános figyelem tárgya, anélkül hogy aktív befolyással bírna
a közvéleményre, vagy különösebb hitellel rendelkezne. A specifikus tudás
monopóliuma is eredményezheti a szakértôi szerep felvételét és az ezzel járó
nyilvános befolyást; ez azonban természetesen nem szükségszerû. Ezeket a
kapcsolatokat itt nem általánosságban akarom megvitatni, hanem a
kommunikatív aszimmetria néhány konkrét megjelenési formáját szeretném
leírni a modern nyilvánosságban. Ezért megvizsgálom, milyen módon
befolyásolják a modern társadalom egyes általános strukturális jellemzôi
(tehát a nyilvánosság társadalmi környezetének jellemzôi) a nyilvánosság
egyenlôségi feltételeit (II.1.b). Ezután kerül sor magának a nyilvános szférának a belsô struktúrájára – a közönségen belüli különbségekre és a
tömegmédia szerepére (II.1.3c).
b) A társadalmi környezet hatása a nyilvánosságra. Itt azt vizsgáljuk, hogyan
befolyásolja a társadalom rétegzôdése és a hatalmi struktúra a tudás társadalmi megoszlását.
Társadalmi rétegzôdés és hatalmi struktúra. Gyakran felmerül, hogy a társadalmi rétegzôdés és a politikai rendszer szerkezetében elfoglalt különbözô
pozíciók egyenlôtlen esélyt kapnak a nyilvános kommunikációra. A pénz
beszél: a gazdasági erôforrások fölötti rendelkezésnek „hangosbeszélô” hatása van – lehetôvé teszi, hogy saját üzenetünket több csatornán terjesszük,
szakértôket bízzunk meg megformálásával és prezentálásával, közvetlenül
(magánüzemeltetésû médiumokkal) és közvetetten (reklámmegbízás stb.)
befolyásoljuk a tömegkommunikáció rendszerét.
A politikai hatalmi pozíció biztosít bizonyos eszközöket a „nyilvános
munkához”: gazdasági és szervezeti erôforrásokat, bizonyos esetekben a
tömegmédia cenzúrázását és politikai ellenôrzését. Az állami szervezetek, a
demokratikus rendszer nyilvánossági kötelezettségei ellenére jelentôs
információs monopóliummal rendelkeznek, amely bizonyos körülmények
között felhasználható a nyilvánosság befolyásolására. Szintén fontos a
politikai intézményeknek kijutó nagyobb figyelem: aki részt vesz a politikai
döntéshozásban, az híreket termel, és kívánatos hírforrás lesz. A magas
pozíció, tekintély vagy képviselôi szerep természetesen más területeken (a
gazdaságban, szövetkezetekben, egyesülésekben, társadalmi mozgalmakban) is általában együtt jár a kiemelt figyelemmel.
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A gazdasági, politikai és szervezeti erôforrások nyújtotta elôny annyira
problematikus az egyenlô kommunikációs esélyek követelése szempontjából, amennyire akadálytalanul használható fel a nyilvánosság befolyásolására. Több különbözô törvényi formája (kommunikációs szabadság, médiatörvény stb.) létezik a nyilvános szféra ettôl való védésének, nyilvánvalóan
felemás eredménnyel. Mindettôl teljesen független a kérdés, hogy mennyire
hatékony valójában a gazdasági erôforrásoknak és a politikai hatalomnak a
nyilvánosságban való felhasználása, vagy megfordítva, mennyire ellenállóak a nyilvános szféra belsô struktúrái és feldolgozómechanizmusai ilyen
külsô beavatkozásokkal szemben. Gazdasági és politikai eszközökkel kétségtelenül növelhetô egyes üzenetek láthatósága, de hogy mennyire hatásos
valójában egy ilyen beavatkozás, az nem egyértelmû. A magángazdasági és
politikai szervezetek és intézmények tekintélyvesztése az utóbbi évtizedekben mindenesetre szkepticizmusra ad okot.
A tudás társadalmi megoszlása. A modern nyilvánosság egyik alapvetô
problémája a kognitív tudás hatalmasra nôtt jelentôsége a társadalmi életben,
és a tudás birtoklásának társadalmi megoszlási mintája. A modern tudományok és pragmatikus irányzatok, mint a technika, a jog vagy a gyógyászat
olyan érvelési és tudásformákon alapulnak, melyeknek univerzálisnak,
mindenki által hozzáférhetônek vagy átláthatónak kell lenniük (tehát összeegyeztethetetlenek a dogmatikus tekintéllyel és az igazsághoz való hozzáférés privilegizálásával), de amelyek ugyanakkor feltételezik speciális
diskurzusok és kognitív stílusok begyakorlását, speciális ismeretek és minôsítések megszerzését, amelyek csak hosszú képzés és gyakorlás során
sajátíthatók el. Nyilvános vitában ezeket az ismerteket és kompetenciákat
nem lehet feltételezni.
Tekinthetô-e emiatt a közönség illetéktelennek, és kognitív kérdésekben,
amelyek meghaladják az általános kulturális megértési horizontot, egyszerûen figyelmen kívül hagyni? Elvégre morális és evaluatív kérdésekben
nincs olyan, csak különleges képzés során megszerezhetô tapasztalat, amely
ilyen területeken zajló vitákban egyáltalán felmerülhetne.10
Egy ilyen kognitív önmegtartóztatás a demokratikus egyenlôség javára
azonban nemigen volna keresztülvihetô. A specifikus tudás ugyanis már
régóta része a társadalmi gyakorlatnak, technológiáknak és szervezeti formáknak. Ezt a tudásbázist csak súlyos áron lehetne elhanyagolni. Ugyanakkor közönség tagja nem rendelkezhet ezzel a tudással. A közönségnek is
azokra az ítéletekre és ajánlatokra kell támaszkodnia, melyeket az a specifikus cselekvésrendszer kínál fel, amely ezt a tudást kifejleszti és alkalmazza. Vagyis a szakértôi vélemény közvetett megbízhatóságára van utalva.
Ráadásul nem csupán a tudás kvantitaív értelemben vett felosztásáról van
szó. A tudás vagy a tudás felhasználásának különbözô formáiról is, különbözô
10

Esztétikai kérdésekre ez nem vonatkozik; és egyre kevésbé a kultúrpolitika egyes
dilemmáira.
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kognitív stílusokról és relevanciarendszerekrôl. A speciális nyelv elsajátításáról
van szó, a legtágabb értelemben, a nyelvi szocializációról, amely fogalomrendszerek ismeretét éppúgy feltételezi, mint a tudáskészletet, amelybe ezek a
fogalmak bele vannak ágyazódva, és gyakorlati készségeket éppúgy, mint
gyakorlati érdeklôdést és sikerfeltételeket. Ez tovább nehezíti az információáramlást a nyilvános diskurzusban. De ez már a következô szakasz tematikájához tartozik (II. 2.).
Bizonyos rendelkezések és gyakorlatok arra szolgálnak, hogy csökkentsék
vagy megszüntessék a tudásmonopólium cselekvésrendszereitôl való függôséget. A specifikus cselekvésrendszerek (például a tudomány) úgy vannak
kialakítva, hogy bizonyos módon önmagukat szabályozzák és ellenôrizzék, ily
módon kezeskedve eredményeik megbízhatóságáért. A gyakorlatban releváns
kérdésekben a szakértôk között kialakítható egy „fékek és egyensúlyok”
rendszer. A közönség ismeretállapota kiemelhetô egyes releváns területeken; a
közönség bizonyos részei egyes területeken különleges bizalmat élveznek.
Ezenkívül a gyakorlati technikai következtetések levonása rendszerint nem
feltételezi a teljes tudásanyag ismeretét. Mindamellett megmarad a közönség
kognitív szuverenitásának érzékeny behatárolása.
c) A nyilvános szféra belsô differenciálódása. A nyilvánosság egyenlôségre való
törekvésére nem csupán a társadalmi környezet gyakorol nyomást. Magán a
nyilvános szférán belül is találunk strukturális képzôdményeket, melyek
megsértik a fent említett egyenlôségi tételt. A közönség rétegzôdésének és
differenciálódásának formáiról van szó, valamint a tömegmédia speciális
funkciókkal és szerepekkel rendelkezô rendszerének kialakításáról.
A közönség differenciálódása és rétegzôdése. Fentebb egy egységes hallgatóságból és a beszélôi és hallgatói szerep cserélôdésébôl indultunk ki. A valóságban a nyilvános szféra rengeteg „közönségbôl” áll – kommunikációs
kapcsolatrendszerekbôl, amelyek vagy egy adott társadalmi kereten
(szûkebb környezeten, különbözô társadalmi szövetségeken, politikai
csoportosulásokon stb.) belül bontakoznak ki, vagy maguk konstruálnak
egyet az aktuális témára való tekintettel. A témák körül az érdekeltek
kommunikációs hálózatai fejlôdnek ki. Ezek a résznyilvánosságok a sûrített
kommunikáció porózus határokkal rendelkezô területei; az azonos mezôben
keringô hozzászólások némelyike mindig utat talál a nagy nyilvánossághoz.
Ez a struktúra nagyobb tömeg részére teszi lehetôvé a részvételt a differenciálatlan nagy nyilvánossággal összehasonlítva, de magában hordozza a
specializált érdekcsoportokra való széthullás veszélyét is. A nyilvánosságnak
ezt a „horizontális” differenciáltságát lefedik a különbözô rétegzôdési
minták: A közönség tagjai különböznek egymástól kompetenciában
(nyilvánosan releváns témákban való általános ismeretek, kifejezôkészség
stb.), alkalmasságban, érdekben, a nyilvános vitában mutatott aktivitásukban, valamint „láthatóság” és „befolyás” tekintetében, a fentebb leírt
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értelemben véve.11 Ezek a különbségek többek között olyan tényezôktôl
függnek, mint képzettség, jövedelem vagy foglalkozás (ezek az általános
társadalmi rétegzôdés jegyei is). A közönség differenciálódásának egy speciális formája a különleges láthatósággal és befolyással bíró kommunikációs
szerepek kialakulása. A legfontosabb ilyen szerepek a képviselô, a szakértô, az
ügyvéd és a nyilvános értelmiségi.
A reprezentatív szerepek széles körû struktúraformát alkotnak. A közönség
különbözô típusokból összeálló társadalmi csoportosulásokra oszlik; a
térmáról való vita pedig további csoportosulásokat, pártokat hoz létre. A véleményalkotás folyamatai ezeken a csoportosulásokon (érdekszövetségeken,
pártokon, különbözô önkéntes szövetségeken stb.) belül mennek végbe, és
egy többé-kevésbé közös és hiteles kollektív álláspontot alakítanak ki,
amelyeket képviselôk közvetítenek a külvilág felé. Ez egyfajta informális
reprezentatív beszélôi szerep kialakulásához vezet, amely beszélôt a közönség részei elfogadják, mint tapasztalataik, igényeik és törekvéseik hiteles
képviselôjét (Mayhew 1990).12 Ennek egy változata a „morális vállalkozó”,
aki magáévá tesz egy bizonyos témát, amelynek még nincsen stabil érdeklôdôi
köre. A „morális vállalkozó” megpróbál (általában erkölcsi dramatizálás
segítségével) nyilvános figyelmet és támogatást szerezni, egy „szimbolikus
keresztes hadjárat” elindításához; és ily módon jut hozzá a reprezentatív
beszélôi szerephez.13 Az ilyen igényelt és a nyilvánosságban kisajátított
képviselôi funkció problematikája nyilvánvalóan a felhatalmazás minôségében van. Lehet-e hitelesen képviselni olyan csoportosulások és irányzatok
érdekeit és felfogását, melyek a csoporton belüli nyitott vélemény- és akaratformáláson alapulnak?
A másik három kategória az általános társadalmi differenciálódási formák
(a különbözô hivatások, illetve a specializált kulturális cselekvésrendszerek
kialakulásának) befolyása alatt alakult ki. A szakértôi szerepet, és problematikáját már megvitattuk. A szakemberek rendszerint speciális szakmák
vagy tudományágak képviselôi, akik saját társadalmi szférájukban szakmai
elismerést szereztek. Szakembernek azonban csak saját szférájukban számítanak, ott képesek hírnevüket nyilvános befolyásként kamatoztatni.14 Az
ügyvéd esetében olyan társadalmi csoportok, illetve kategóriák képviseletérôl
van szó, amelyek az uralkodó felfogás szerint nem képesek érdekeik hiteles
felismerésére és kifejezésére – gyerekek, szellemi fogyatékosok vagy kom11
A szakirodalomban egy sor próbálkozás található a közönség rétegzôdésének közelebbi
elemzésére. Ezt a struktúrát gyakran leegyszerûsítve, differenciálódásként írják le.
12
Klasszikus példa Martin Luther King.
13
A legismertebb példa Ralph Nader.
14
Természetesen a szakemberek láthatósága a nyilvánosságban, különösen a tömegmédiában
nem mindig felel meg szorosan szakmai reputációjuknak (különösen igaz ez a politikai,
kortörténeti és hasonló területek szakértôi esetében). Lásd Smith és Ricci a „médiaszakértô”
alakjáról és Boudon a reputáció akadémikus és nyilvános elfogadása közti ellentmondásról.
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petenciahiányos, marginalizálódott csoportok. Az ügyvéd szerepét különösen gyakran veszik fel hivatásos személyek, akik az adott társadalmi
problémára specializálódtak: szociálpedagógusok, terapeuták, jogászok. Kézenfekvô, hogy az ilyen specializáció, valamint az, hogy a képviselteknek
nincs lehetôségük a képviselet ellenôrzésére, sajátos problémákat okoz. A nyilvános értelmiségi szerepe diffúzabb (és egymásnak ellentmondó definíciók,
leírások tárgya). A reprezentánssal és az ügyvéddel ellentétben nem egy
bizonyos csoportosulás vagy érdek képviselôjeként lép fel. A szakértôvel
szemben az értelmiségi elsôdleges funkciója nem bizonyos, nyilvánosan
nem közvetíthetô tudás nyilvánossá formálása. Az értelmiségi gyakran
olyan elismerésre támaszkodik, amelyet a politikai nyilvánosságon kívül
szerzett (mint író, mûvész vagy tudós). Azonban „kormagyarázóként” nyilvánulnak meg, nem valamilyen speciális tudásra vagy kompetenciára hivatkozva, hanem a közérthetôség igényével (legalább a mûvelt hallgatóság
körében). Sem az értelmiség szerepe a nyilvános diskurzusban, sem a társadalmi folyamat, amelyben intellektuális jelentôségük kialakul, nincs kellôen
megvizsgálva. Számos híres kritika és gyanúsítás szól arról, hogy az értelmiségiek a közösség és az értelem képviseletének ürügyén saját egyéni érdekeiket igyekeznek szolgálni, vagy pedig szakbarbársággal vannak megverve.
A tömegmédia rendszere. A nyilvános szférában a tömegmédia bizonyos
tekintetben külön, specifikus részrendszert alkot, kulturális termékek és
szolgáltatások termelésének és elosztásának komplex struktúráját, amelyek
eladásra vagy ingyenes felajánlásra kerülnek egy közönség számára,
amelynek figyelmét kereskedelmi vagy egyéb okokból el kell nyerni. Ezen
a területen funkciók és szerepek komplex differenciálódását találjuk,
amelyrôl itt csak nagyon leegyszerûsített formában írunk. Sôt, a tömegmédiának csak egy részfunkciójára, a „tudósítói” funkcióra szorítkozom: ez
a nyilvános viták közvetítése és az azokban való részvétel. Ebben a
tekintetben a tömegkommunikáció eszközei, mindenekelôtt a könyvkiadók,
a sajtó, valamint a televízió- és rádióközvetítések kettôs szerepet látnak el:
egyrészt saját hozzászólásokat tesznek, másrészt befogadják a médiarendszeren kívüli cselekvôktôl érkezô hozzászólásokat, fórumot biztosítanak
nekik, és terjesztik ôket – természetesen átalakítva, úgy, hogy illeszkedjenek
a tömegmédia specifikus kommunikációs feltételeihez.
Ennek megfelelôen (a piac után kutató kiadók gazdasági funkciói mellett)
elkülöníthetjük a szervezôi, és a szó szoros értelmében vett tudósítói szerepet.
A szervezô dönt a kívülrôl érkezô hozzászólások elfogadásáról és feldolgozásáról
(valamint az ilyen hozzászólásokról vagy vitákról való tudósításról). Hogyan
befolyásolja ez a szortírozófunkció a kommunikációs esélyek egyenlôségét vagy
egyenlôtlenségét a nyilvánosságban? Adottak bizonyos tények vagy elfogadható feltételezések azokról a kritériumokról, melyek a témák és hozzászólások
kiválasztását bizonyos jegyek alapján irányítják (II. 2.). Arról azonban, hogy ez
bizonyos beszélôknek vagy szerzôknek státuszjegyek alapján történô diszkri-
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minálását vagy privilegizálását jelenti-e, igen kevés információval rendelkezünk (leszámítva azt a valószínû feltételezést, hogy a magasabb státusz nagyobb esélyt jelent az elfogadásra). Valószínûleg a szelektálás olyan sok változótól függ (a kiadók és nyomdák száma, belsô szervezeti sajátosságok,
szakmai normák stb.), hogy nehéz is lenne általánosítani.
A tudósítók, mint saját szövegek (vagy audiovizuális üzenetek) termelôi,
megint csak egy sor különbözô szerepben lépnek fel a médiarendszeren belül:
mint dokumentaristák, krónikások, specifikus tudás tolmácsolói vagy riporterek. Itt csak a riporter szerepének egy aspektusát kommentáljuk. A riporter
„szemtanúként” és „bennfentesként” funkcionál (Schütz 1964a). Szemtanúként
saját megfigyelései alapján tesz jelentést az eseményekrôl (igény szerint), bennfentesként olyan információkat közöl, melyeket privilegizált kapcsolatokon
keresztül szerzett a tudásmonopólium birtokosaitól. Mindkét funkció velejárója
az aszimmetrikus kommunikációs struktúra: a befogadó kizárólag a tudósításra
van utalva, melynek igazságát és pontosságát az esetek túlnyomó többségében
nem tudja közvetlenül ellenôrizni. Ez a specifikus aszimmetria a tudósítók által
termelt híreket nagy mennyiségben feldolgozó modern nyilvánosság nagy jelentôségébôl ered. A tudósítások megbízhatósága eléri a kritikus nagyságot.
Következtetések. A nyilvános kommunikációban az azonosság és kölcsönösség fentnevezett korlátai közül néhány a modern társadalom változatlan
alapjellemzôje közé tartozik: a nagy nyilvánosságban az aktív beszélôk
száma a közönség méretéhez viszonyítva kicsi. A tudás aszimmetrikus
eloszlása, ami együtt jár a társadalmi tudáskészlet változó nagyságával és
összetettségével, nem reverzibilis (még ha a specifikus eloszlási minták
változnak is). A modern tömegmédia (amely maga is a nagy nyilvánosság
egyik létfeltétele) nemigen gondolható el speciális kommunikációs szerepek
nélkül. Ezek a feltételek nyilvánvalóan az egyenlôségi alapelv felülvizsgálását követelik a nyilvános kommunikációval kapcsolatban.
Több próbálkozás történt (például a „médiarendrôl” folytatott politikai viták)
az egyenlôségi alapelv megreformálására. Az egyenlô hallgatóság igénye
átalakult esélyegyenlôségi igénnyé a beszédidô és figyelemfelkeltés terén. Az
arra tett próbálkozások, hogy az egyenlô kommunikációs esélyek alapelvét pontosítsák, és intézményi hátteret adjanak neki, gyakran egy pluralisztikus reprezentációs modellhez vezetnek (mint például a közvetítési jogok alkotmányba
foglalása): „Minden releváns társadalmi csoportnak” befolyással kell lennie a
nyilvános véleményalkotásra, biztos hellyel a nyilvános szféra színpadán.
Egy ilyen reprezentációs modellbôl az is következik, hogy a nyilvánosságban (nem úgy, mint a tudományban) nem általános elgondolások közötti
versengésrôl van szó, hanem különbözô tapasztalatok és szempontok
konfrontációjáról, melyek egy-egy adott társadalmi réteghez kapcsolhatók.
Természetesen ennek azt kellene jelentenie, hogy mindegyik szempont kap
lehetôséget a kifejezôdésre – beleértve a társadalmi kisebbségeket és az
egyéneket is. Ráadásul nemcsak csoportok álláspontjainak képviseletérôl van
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szó, hanem többé-kevésbé meggyôzô és innovatív elgondolások és értelmezések közti versengésrôl is. Ezeknek a kihívásoknak bizonyos fokig meg
lehet felelni a nyilvános szféra egy pluralisztikus modelljével, melyen belül
sok résznyilvánosság létezik, és maga is viszonylag könnyen tud újakat
kialakítani (adott érdekektôl függôen), anélkül, hogy ezeket szembefordítaná egymással. Egy-egy témához a hozzászólásokat szûk környezetben
alkotnák és tesztelnék; és csak a bizonyított érveket és interpretációkat
terjesztenék, vagy adná elô egy képviselô. Ezek a normatív alapelvek, és
modellek rengeteg, a mai társadalom kommunikációs rendjérôl szóló vita
tárgyai; megvalósításuk feltételeirôl még túl keveset tudunk.
A társadalmi rétegzôdés hatásai a nyilvános kommunikációs esélyekre, és
a nyilvános szféra ilyenfajta befolyásoktól való megvédése a tömegkommunikáció-kutatás, valamint a média szabályozásáról folytatott politikai
viták egyik alaptémája. Nyilvánvalóan változó méretekrôl van szó, de ezt a
témát itt nem vizsgálhatjuk bôvebben. A nyilvános szféra belsô rétegzôdése,
a láthatóság megoszlásának belsô mechanizmusa és mindenekelôtt a specifikus kommunikációs szerepek (reprezentáns, ügyvéd, értelmiségi, jelentôs
publicista vagy kommentátor) befolyása és differenciálódása sok, de szórványos kutatás tárgya. Nyilvánvalóan a nyilvános kommunikáció alapvetô
struktúrájáról van szó, amelynek (a kommunikációnak) reprodukciós feltételei (a figyelem és presztízs megszerzésének mechanizmusa, az intellektuális
vezetés kialakítása stb.) a legnagyobb érdeklôdésre tarthatnak számot. A nyilvánosság normatív modellje az ilyen jelenségek terén észrevehetôen hiányosságokkal, sôt belsô ellentmondással küzd: az egyenlôség igénye elválaszthatatlan a konkurenciától és az érdemelvû vagy elitista elemektôl, amelyek
nem hagyhatók ki a nyilvános diskurzusból. Elképzelhetô a modell alkalmazkodása ahhoz a kihíváshoz, hogy képviselôi szerepének hitelesnek és kritizálhatónak kell maradnia, és sportszerû versengésnek kell lennie a különbözô
befolyásoló szerepek között. De ez a feszültség a normatív koncepció
egyenlôségelvû és elitista aspektusai között nem szüntethetô meg.
Az információ és a tudás aszimmetrikus megoszlásának és az ebbôl következôen szintén aszimmetrikus (szakember és laikus, tudósító és közönség
közti) kommunikációs kapcsolatok problémáját bizonyos kontrollmechanizmusok csökkenthetik: kölcsönös ellenôrzés tudósok és tudósítók között,
intézményi rendelkezések, a közönség részleges specializációja. Ezeket
kiegészítendô, szükséges a kiemelkedô társadalmi bizalom, enélkül az
aszimmetrikus tudásfeltételek mellett a kommunikáció nem mûködne. A bizalom tehát behatárolt, pótolhatatlan tényezô, melynek hiánya lekicsinyíti a
nyilvános szférát. Ezen társadalmi erôforrás társadalmi reprodukciós
feltételeit szintén nem vizsgálták még eleget.
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Jürgen Gerhards
A politikai nyilvánosság
Kísérlet a rendszer- és cselekvéselméleti meghatározásra
Bevezetés. Ez a tanulmány a politikai médianyilvánosság szerkezetét és funkcióját igyekszik leírni, részben a luhmanni rendszerelmélet, részben a racionális
cselekvés elmélete segítségével: egyes elkülönített részrendszerek a
cselekvéselméletben leírt „kényszerként” (constrain) értelmezhetôk, amelyek
absztrakt szubsztanciális célokat, és az elérésükhöz szükséges eszközöket határoznak meg. A cselekvô az egész rendszert átfogó „kényszerek” közül kiválasztja azokat a cselekvéseket, melyek segítségével a legkisebb ráfordítással
érheti el célját. Erre az elméletre alapozva elsô lépésben elkülönített rendszerként írjuk le a médianyilvánosságot, amelynek legfôbb célja minél nagyobb
figyelem felkeltése. Második lépésben a politikát írjuk le rendszerként, melynek funkciója kollektív érvényû döntések meghozatala, legfôbb célja pedig,
melyre a cselekvôk törekednek, a hatalmi pozíció megszerzése. Végül leírjuk
azon politikai cselekvéseket, amelyek a politikai rendszer médianyilvánosságában megfigyelhetôk. Kimutatjuk, miért ésszerû az állampolgárok és az aktív
politikai cselekvôk részérôl a társadalmat a politikai nyilvánosságon keresztül
megfigyelni, cselekvéseiket a megfigyelésekhez igazítani és a politikai nyilvánosságot befolyásolni.
Talán a tudományon belüli differenciálódási folyamat az oka, hogy
mostanáig nem született meg a nyilvánosság funkciójának és struktúrájának
makroszociológiai meghatározása. Ha a tömegkommunikáció-kutatást mint
önálló tudományágat leválasztjuk a szociológiáról, akkor a szociológia mint
társadalomtudomány nem tesz különbséget a nyilvánosságnak mint
olyannak és a tömegmédia nyilvánosságának specifikus társadalomelméleti
leírása között. A tömegkommunikáció-kutatás mostanáig kevés próbálkozást
tud felmutatni a nyilvánosság struktúrájának és funkciójának egy átfogó
társadalomelmélet alapján való elemzésére. Csak a legutóbbi idôben
születtek rendszerelméleti tanulmányok a tömegmédiáról mint a modern
társadalom részrendszerérôl.1 Niklas Luhmann néhány rövidebb cikkben
foglalkozott a tömegmédiával és a nyilvános jelentéssel. Frank Marcinkowski
1

Habár ezen a téren is megjelentek már az elôfutárok, például Talcott Parsons és Winston White
cikke (1969); de nem ez a téma jelentette a rendszerelméleti elemzés tulajdonképpeni témáját.
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tanulmánya az elsô hosszabb monográfia, ami a luhmanni terminológia
segítségével a sajtót mint önszervezô rendszert írja le; Bernd Blöbaum munkája,
ami Luhmann eszközeivel dolgozik, és történeti perspektívából vizsgálja a sajtó
mint rendszer elkülönülésének folyamatát, elôkészületben van.
Az itt következô munka ezekbôl a rendszerelméleti próbálkozásokból indul
ki, ezeket próbálja továbbfejleszteni. Esetleg meg lehetne próbálni a politikai
nyilvánosság rendszerelméleti leírását egy cselekvéselméleti perspektívával
összekötni. A rendszerelmélet fogalmait a modern, funkcionálisan differenciált
társadalom leírásának értelmében használni, segítségükkel leírni a politikai
nyilvánosság típusait és funkcióját a modern társadalomban, valamint ezt a
perspektívát összekapcsolni cselekvéselméleti perspektívával, elsôsorban a
racionális cselekvés elméletével: ez a célja ennek a dolgozatnak.2
Ebben az írásban az érvelés fokozatosan bontakozik ki. Az I. fejezetben magyarázatot adunk arra, miért szükséges a rendszerelméletnek a cselekvéselmélettel való összekapcsolása, valamint javaslatot teszünk ennek módjára. Majd
ezzel a javasolt módszerrel elemezzük a politikai nyilvánosságot. Ezt egy
háromlépcsôs folyamat követi: a nyilvánosság jellemzése (II. fejezet), a politikai
rendszer jellemzése (III. fejezet) és végül a nyilvánosságnak mint a politikai
rendszerekrôl alkotott megfigyelések rendszerének leírása (IV. fejezet).

I. A rendszer- és cselekvéselmélet kapcsolata
A struktúra- és rendszerelméletek, valamint a cselekvéselméletek alkotják a
szociológia két paradigmatikus alapját. Mindkét paradigmán belül rengeteg
elmélet közül lehet választani. A luhmanni rendszerelmélet jelenleg az
egyik legeredetibb és legproduktívabb próbálkozás a társadalomnak mint
egésznek a konceptualizálására. A cselekvéselméletek közül pedig messze a
racionális cselekvés elmélete a legjobban leírt és legígéretesebb.3
2
Mi lehet az értelme és státusza egy ilyen vállalkozásnak, és milyen kritériumok alapján vizsgálható meg, hogy sikeres volt-e? Az elmélet szót itt kettôs értelemben használom. Jelenti egyrészt
a tapasztalt világ rendjének modelljét; ezt Jeffrey C. Alexander nem is elméletnek, hanem
metaelméletnek hívja. Egy elméleti keret – metaelmélet – funkciója abban áll, hogy segítségével
rendszerezni lehet az empirikusan bizonyítható állításokat, és értelmezni az empírikus mérések
eredményeit. Alexander alapján az ebben az értelemben vett elméletnek két kritériuma
határozható meg. Jónak tekinthetô az az elmélet, amely olyan általános alapelven nyugszik,
mely megengedi, hogy lehetôleg hû maradhasson a társadalmi valósághoz, ugyanakkor biztosítja az újraspecifikálás lehetôségét empirikusan igazolható feltevések esetén. Ezzel a kettôs
mércével egyrészt behatárolható a tapasztalatokból absztrahált általánosítások száma, másrészt
megakadályozható az elméleti alapot nélkülözô egyedi adatok felgyülemlése. Az elmélet másik
jelentése – ez a kritikai racionalizmus klasszikus definíciója – „a társadalmi valóságról alkotott,
empirikusan igazolható állítások összessége”. Ebben a szûkebb értelemben akkor nevezünk
egy elméletet jónak, ha sikerül magyarázatot adnia egy-egy szociális tényre. Ebben az értelemben véve tehát a társadalmi valóságot magyarázó állítások értékesebbek az azt leíró állításoknál.
3
Alternatíváival, a szimbolikus interakcionizmus különbözô fajtáival szemben az szól a
racionális cselekvés elmélete mellett, hogy nem csupán leírni akarja a cselekvéseket, hanem
magyarázni is. Az elméletek fentebb leírt kritériumai alapján a racionális cselekvés elmélete
jelenleg a legjobbak közé sorolható (lásd Hartmut Esser átfogó munkáját, amely Schütz
munkáit értelmezi újra a racionális cselekvés elmélete alapján).
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Akadtak már próbálkozások a struktúraelmélet és cselekvéselmélet elkülönítésére általában, a rendszerelméletére és a racionális cselekvés elméletére
specifikusan, valamint a két paradigma összekapcsolására. Nézetem szerint
ez a legjobban és legtartósabban Uwe Schimanknak (1985, 1988) sikerült, így én
is az ô munkáiból fogok kiindulni.
A rendszerelméletek legnagyobb hiányosságát Schimank a magyarázatok
terén látja. A rendszerelméletek leírják a társadalmat, de nem magyarázzák
meg. A kérdés, hogy miért mûködnek a társadalmak és struktúrák, rendszerelméletileg nem válaszolható meg kielégítôen. A rendszerelméletek feltételezik,
hogy a cselekvések kialakulását a rendszerstruktúra határozza meg. Azokat a
kérdéseket, hogy hogyan jött létre maga a rendszer, hogyan és kik által
reprodukálódik és változik, a rendszerelméletek megválaszolatlanul hagyják,
vagy legalábbis nem válaszolják meg egyértelmûen. Ha el akarjuk kerülni a
transzcendens hivatkozásokat vagy azok szekularizált változatait, a hegeli
Weltgeisttôl, a Smith-féle „láthatatlan kézen” át a tervszerû evolúcióig, akkor be
kell vezetnünk a rendszerbe az aktív cselekvôket. Ha abból indulunk ki, hogy
a társadalmi világot a cselekvôk formálják cselekedeteikkel, akkor a rendszerelméletet ki kell egészíteni a cselekvô perspektívájával, hogy „a magyarázatok
genetikus hiányát” (Schimank 1985, 422) kompenzáljuk.4
Ugyanakkor viszont, szól Schimank kritikája a cselekvéselméletekrôl és különösen a racionális cselekvéselméletrôl, ezekbôl hiányzik a társadalom általános
leírása.5 A rendszerelméletekben a magyarázat, a racionális cselekvés elméletében
a makroleírás hiányát figyelhetjük meg. Kétféle hiányosságot írhatunk tehát le:
a) A racionális cselekvés elmélete a társadalmat a cselekvôk mikrointerakcióiból
igyekszik rekonstruálni, a társadalom makrostruktúrájának kielégítô leírására és
annak önmagába való beépítésére képtelen. Bár a társadalmi világ a cselekvôk
cselekvéseibôl áll, ôk a struktúrákból összeálló valósághoz nyúlnak vissza, melyet
ezek a cselekvések nem határoznak meg, de alakítanak.
b) A racionális cselekvés elmélete abból indul ki, hogy a cselekvôk egy adott
helyzetben maximalizálni, illetve optimalizálni akarják saját hasznukat. De hogy
miben áll ez a haszon, és a cél eléréséhez milyen eszközök szükségesek, illetve
tilosak, ezekre a kérdésekre a racionális cselekvés elmélete nem ad választ. A hasznot többféleképpen határozhatjuk meg; például a szexualitásban az örömszerzés,
a gazdaságban a bevétel, a sportban a rekord elérése. A racionális cselekvés
4

Mikor van értelme cselekvôrôl beszélni? Akkor, állítja Parsons alapján Schimank, ha
cselekvôként kezelhetô. Ehhez három feltételnek kell teljesülnie: Egy cselekvônek
rendelkeznie kell a) elérendô célokkal és érdekekkel; b) a célok eléréshez szükséges
eszközökkel (hatalom, pénz stb.); c) az eszközök és célok kombinálásához szükséges
stratégiával. Megkülönböztetünk individuális és kollektív cselekvôt. Kollektív cselekvôrôl
akkor beszélünk, ha egy tag felhatalmazást kap arra, hogy a többi tag nevében cselekedjen.
Ez azt feltételezi, hogy a kollektív cselekvôn belül létezik egy képviselô, aki a kollektív
cselekvô és a külvilág között közvetít.
5
Schimank koncepcióját bemutató munkájában Fuchs ír a cselekvéselméletek hiányos
rendszerleírásáról.
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elméletének alapképletei, például a haszon maximalizálása, illetve a veszteség
minimalizálása „természetesen nem vezetnek el a konkrét társadalmi viselkedés
magyarázatáig, mert elôször meg kellene határozni, hogy egy konkrét társadalmi
szituációban miben áll egy adott cselekvô haszna, illetve vesztesége”.
A racionális cselekvés elméletének „kényszer”-fogalmához legalább még egy
fogalmat kapcsolnunk kell, hogy a makroleírás fentebb jelzett hiányosságát pótoljuk, és kapcsolatot teremtsünk a rendszerelmélettel. A „kényszerek” határozzák
meg azokat a strukturális korlátokat, melyek behatárolják a cselekvôk
választásainak (choice) számát, és amelyeknek megfelelôen a cselekvôknek
viselkedniük kell. Schimank javaslata a racionális cselekvés elmélete és a rendszerelmélet integrációjáról úgy szól, hogy a rendszerelmélet segítségével meg
kell különböztetni a „kényszerek” egy specifikus osztályát, az ún. „rendszerbeli
kényszereket”. A rendszerek, írja Schimank, szituációtól független, általános
cselekvésorientációk, amelyek szabályozzák a cselekvôk választási lehetôségeit;
minden cselekvôre vonatkoznak, aki a rendszeren belül cselekszik.
Schimank integrációs javaslata tovább specifikálható, és még inkább
lefordítható a racionális cselekvés elméletének nyelvére: a részrendszerek a
cselekvôk általános cselekvésorientációi, melyeken keresztül, még ha elvontak
is, kívülrôl meghatározhatók a cselekvôk céljai és az elérésük érdekében legitim
módon felhasználható eszközök. Mindennek alapja a célok és eszközök objektív
definiálása, amit a cselekvôknek szubjektív céljaik követése mellett figyelembe
kell venniük.6
A tudományos világban a cél elismert folyóiratokban való minél több
publikációt jelent; a politikában a hatalmi pozíció megszerzését, a gyógyászatban az egészség elérését – ezek mind a részrendszerek által meghatározott
célok. Ezeket a szubsztanciális, mégis absztrakt céldefiníciókat a társadalom egyegy részrendszere alkotta meg. A cselekvôknek, akik ezeken a részrendszereken
belül cselekszenek, az eredményesség érdekében ragaszkodniuk kell ezekhez a
célokhoz, és összhangba kell hozniuk azokat saját szubjektív céljaikkal. A társadalom részrendszereinek rendszerelméleti leírása értelmezhetô úgy, mint olyan
történetileg változó „kényszerek” leírása, melyek a rendszerben részt vevô összes
cselekvô „választásait” meghatározzák. Aki a tudomány rendszerében eredményesen akar cselekedni, annak szakfolyóiratokban kell publikálnia; aki politikai
programját keresztül akarja vinni, annak elôször hatalomra kell kerülnie.
Ugyanez vonatkozik a cél eléréséhez szükséges eszközökre. A tudományos
rendszerben nem szabad az adatokat manipulálni annak érdekében, hogy a
publikáció bekerüljön egy nevesebb folyóiratba; a politikában nem szabad
„kivégezni” az ellenzéket ahhoz, hogy megtarthassuk a hatalmat; a sportban nem
szabad doppingolni a rekord elérése érdekében: ezek azoknak az eszközöknek a
definíciói, melyeket az adott cél érdekében nem szabad felhasználni. Egy-egy
rendszer adta meg ôket, megszegésüket pedig szankcionálja, így „kényszerekkel”
határolja be a cselekvôk választási lehetôségeit.
6

A rendszercélok nem a cselekvô önkényes preferenciái, hanem külsôleg meghatározott
célok, melyek a cselekvô cselekvéspreferenciáit strukturálják.
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A rendszer- és cselekvéselmélet összekapcsolásának alapelve a következô: a
cselekvôk a rendszer által adott „kényszerek” közül, amelyek absztrakt célokat
és az elérésükhöz szükséges eszközöket határoznak meg, kiválasztják azokat a
cselekvéseket, melyek segítségével a lehetô legkisebb energiabefektetéssel
elérhetik saját specifikus céljukat. Ennek az alapelvnek az az elônye, hogy
kompenzálja mind a rendszerelmélet, mind a racionális cselekvés elméletének
fentebb ismertetett hiányosságait. A racionális cselekvés elméletének leírási
hiányosságait annyiban, hogy a részrendszereket a rendszerben részt vevô
cselekvôkre ható „kényszerként” értelmezi; a rendszerelmélet magyarázati
hiányosságait pedig annyiban, hogy hipotéziseket fogalmaz meg, melyek
megmagyarázzák, hogy a „rendszerbeli kényszerek” hatására a cselekvôk
miért úgy cselekszenek, ahogy.
Ha a rendszerelméletnek és a racionális cselekvés elméletének ez az integrációja elfogadható, akkor felvetôdik a kérdés, vajon nem alkalmazhatnánk-e
sikeresen a politikai nyilvánosság vizsgálatánál is. Erre teszünk kísérletet a
következôkben. Felhasználom a rendszerelmélet fogalomkészletét, és a racionális cselekvés elméletének segítségével a cselekvés „kényszereiként” értelmezem. A vizsgálatot a rendszer- és cselekvéselmélet közti kapcsolatok, a
„kényszerek” elemzésére korlátozom. A „kényszereken” belül a cselekvésekkel
és a cselekvô konstellációkkal nem foglalkozom.

II. A tömegmédia nyilvánossága
mint a modern társadalom részrendszere
A rendszerelmélet (különösen Luhmanné) a modern társadalmat
köztudottan funkcionálisan differenciált társadalomként írja le. Kialakulását
a réteges differenciáltság strukturális mintáinak funkcionális differenciáltsággá való átrendezôdése mutatja. A rangok szerint tagolódó, formájában a
hierarchikus elrendezôdést legitimáló vallás által támogatott függôleges
differenciáltság felbomlása után a helyét egy horizontálisan, többé-kevésbé
autonóm részrendszerekre (gazdaságra, politikára, tudományra, mûvészetre
stb.) tagolódó társadalom vette át. A társadalom részrendszerei viszonylag
autonómok abban az értelemben, hogy a rendszeren belüli cselekvéseket
elsôsorban a rendszer saját kritériumaihoz igazítják, nem pedig a többi rendszer
racionalitásához. A részrendszerek differenciáltságának három jellemzôje van, és
a nyilvánosságot is tekinthetjük specifikus részrendszernek.
1. A részrendszerek a társadalom egészének egy-egy funkcióját veszik át,
történelmi eredetû vonatkozó problémákkal és ezek specifikus megoldásrendszerével kapcsolódnak össze (Luhmann 1977). A politika funkciója a
közösséget érintô döntések meghozása, a gazdaságé javak termelése a
szükségletek kielégítésére, az oktatási rendszeré a társadalom tagjainak
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szocializálása, a tudományé ismeretek megteremtése. A részrendszerek tehát
specializált funkciókat látnak el a társadalom mint együttes rendszer számára.
2. A funkciós célon túl a részrendszerek speciális belsô struktúrával is
rendelkeznek. Mivel a szociális rendszerek értelemrendszerek, struktúra alatt itt
specifikus értelemösszefüggést értünk, amely elhatárolódik más rendszerektôl, és
mint ilyen, a benne történô cselekvések általános iránymutatójaként szolgál. Például az, hogy valami mûvészetként funkcionál, és értôdik meg, vagy sem,
elsôsorban nem tudományos, vallási, politikai vagy gazdasági, hanem mûvészeti
kritériumoktól függ; a tudományos cselekvés a tárgyát a tudományon belüli
cselekvési logika alapján választja ki és dolgozza fel, amellyel ezt egyben reprodukálja is; bevásárolni csak fizetés segítségével tudok, nem pedig erôszakos
fenyegetéssel, szerelmi vallomással vagy imával. Egy rendszer általános elméleti
iránymutatója a rendszerelméleti alapelv, amit sok esetben egy bináris kód fejez
ki: a jogrendszerben a jogos/jogtalan; a tudományban az igaz/hamis; közgazdaságban a birtoklás/nem birtoklás. A kódoknak három jellemzôjük van: Minden
(szimbolikus általánosítás), ami egy részrendszerben lényeges (behatárolás), két
értelmezési pólus alapján értelmezhetô (bináris sematizálás), amelyek közül az
egyik pozitív értékként határozódik meg.7
3. A részrendszerek nem funkcionálisan specializált értelem-összefüggések
helyzetfüggô felosztásai, hanem tartós értelemrendszerek. A folyamatosságot a
specifikus szerepek – Luhmann szolgáltatói szerepeknek hívja ôket – felosztása
biztosítja: az orvosok, pedagógusok, politikusok, termelôk, jogászok, mûvészek,
sportolók szakmai szerephordozók a saját részrendszerükön belül, amely kifejezi, és ezzel strukturálisan biztosítja a cselekvés racionalitását. Az egyes részrendszerek szolgáltatói szerepei általában szervezôdést alkotnak. Ezzel további
strukturális szilárdságot biztosítanak a részrendszernek.8 Az egészségügyi, a
tudomány, a politika, a jog, a gazdaság, az oktatás és a nyilvánosság rendszere
is szerteágazó szervezôdéshálózattal rendelkezik, amelyek strukturálisan biztosítják a cselekvés mindenkori racionalitását.
A szolgáltatói szerepek és azoknak a szervezôdésekhez való kapcsolódása mellett
minden részrendszer rendelkezik specifikus közönségszerepekkel is, amelyek a
teljes népesség általi befogadást határozzák meg, részvételi szabályok segítségével.9
7

Azzal, hogy például a jogrendszer az illetékességi területén belül minden kommunikációt a
jogos / jogtalan kettôsség alapján osztályoz, kivonja magát a nem jogi szempontok (a konfliktusban
részt vevôk vagyona, hatalma, vallási hovatartozása vagy képzettsége) alól, és autonómiát
biztosít magának.
8
A szervezôdések a rendszerhez tartozó cselekvôk, amelyek a tagságot a szervezôdésben
érvényes szabályrendszer elismeréséhez kötik, és ellenszolgáltatásként rendszerint a
bevételekbôl ajánlanak fel kifizetést (Luhmann, 1964). A részrendszerek differenciálódása és a
szervezôdések keletkezése rokon vonásokat mutat: a kommunikáció specifikálódása és a részrendszereknek a környezet iránti közömbössége a szervezôdések síkján megfelel azok közömbösségének belsô környezetük, azaz tagjaik iránt. Marx elemzése a kapitalizmus keletkezésérôl
és a kapitalista üzem kényszerintézményérôl klasszikusan írja le a gazdasági rendszer felosztása
és a specifikus szervezôdések összjátékát, Weber a politikai szféra racionalizálásáról és a
racionális bürokrácia létrehozásáról szóló munkájában hasonló folyamatot ír le a politikai
rendszerben.
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Páciensként, növendékként, választóként, fogyasztóként, felperesként vagy
nézôként az ember különbözô szerepekben különbözô részrendszerekben
vehet részt.
A specifikus részrendszerek ily módon leírható differenciálódása emellett az
egyes rendszerek közti összefonódást is jelenti. A differenciálódás tehát az
autonómia megszerzésével növeli a részrendszerek függetlenségét, de
ugyanakkor egymástól való függését is. A gazdaság a javak termelésére való
specializálódásánál az oktatási rendszer által „elôállított” dolgozók képességeire
van utalva, a politikai rendszer rászorul a gazdaság által megtermelt jövedelemre, amelyet adó formájában fölöz le, hogy ezáltal biztosítsa a kormányzáshoz szükséges erôforrásokat, a gazdaságnak a cselekvéshez szüksége van a
jogrendszer által megteremtett jogi biztonságra, vagyis minden részrendszer a
többi részrendszer szolgáltatásaira van utalva.10
Egy funkcióra való specializálódás, specifikus értelemstruktúra kialakítása, a
rendszer strukturális biztosítása egyrészt specifikus szolgáltatói szerepek és azok
szervezôdésekbe rendezésének, másrészt közönségszerepek elkülönítésének
segítségével, valamint a részrendszerek szolgáltatási kapcsolatokkal való
összekötése, ezek azok az alapvetô jellemzôk, amelyekkel Luhmann a modern
társadalmat mint funkcionálisan differenciáltat leírja. Beszélhetünk-e a nyilvánosságról mint a társadalomnak ilyen értelemben vett részrendszerérôl?
A részrendszerek elkülönítésének folyamata gyakran a specifikus kommunikációk szituatív elkülönítésével kezdôdik. A nyilvános kommunikációk a
nyilvánosság kommunikációi, szélsôséges esetben egy társadalom tagjainak
kommunikációi a társadalom összes tagja elôtt. A közönség lezáratlansága miatt
idegenek és ismeretlenek is belekerülnek, tehát a társadalom összes lehetséges
tagjának horizontján folyó kommunikációról van szó.
Ilyen lehetséges kommunikációs helyzet létrejöttének feltétele annak a
függôlegesen, osztályokra tagozódó társadalomnak a felbomlása, amely
éppen a szorosan definiált kommunikációs korlátokkal írható le, valamint
annak lehetôvé tétele, hogy a társadalom minden tagja részt vehessen a
nyilvános kommunikációban. A kommunikációhoz való potenciálisan szabad hozzáférés a nyilvánosság kialakulásának elôfeltétele. Az általános nyilvánosság kialakulása tehát közvetlenül kapcsolódik a modern, funkcionálisan differenciált társadalom kialakulásához.11
Más helyen már tettünk kísérletet a nyilvánosság három különbözô
síkjának, valamint differenciáltsága fokozatainak történeti rendszerelméleti
tipologizálására (Gerhards–Neidhardt 1990). A síkok a nyilvános rendezvényeken jelen lévôk közti egyszerû interakciótól a tömegmédia közvetett
kommunikációjáig terjednek. Történeti szempontból nézve a nyilvánosság
10

A részrendszerek közötti kapcsolati háló, mint a kölcsönös erôforráscsere összetett
szerkezete, a funkcionális differenciálódás strukturális elveinek alapvetô alkotórésze.
A rendszerelmélet a részrendszerek közötti kapcsolatot hívja szolgáltatásnak.
11
Új jelentésében éppen ebben az idôben alakul ki a nyilvánosság fogalma.
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differenciálódása a keveseket érintô információs nyilvánosságtól a helyközpontú nyilvánosságon, például szalonokon, kávéházakon vagy olvasókörökön át fejlôdött a média közvetítette nyilvánosságig. A három sík szemantikai megfelelôi a vélemény-, gyülekezési és sajtószabadság, amelyek
jogi kodifikációja megint csak a nyilvánosságsíkok intézményesítését
segítette elô.
Rendszerelméleti szempontból viszont a nyilvánosság csak a tömegmédia
kifejlôdésével nyeri el differenciált társadalmi részrendszer jellegét. Csak
ezzel válik huzamossá a nyilvános kommunikáció; többé nem helyzethez
kötött, hanem specifikus szerepekben strukturális biztosítást kap. A tudósítók és kiadók differenciálódása, valamint ezeknek a szakmáknak a
professzionalizálódása, szervezetek kiépítése médiaüzemek formájában,
amelyek magukban foglalják a szakmákat, ezek képezik a nyilvános kommunikáció folyamatosságának strukturális alapjait.
Ezt a folyamatot kiegészítendô, a szolgáltatói szerepek és szervezôdések
differenciálódását specifikus közönségszerepek kialakulása követi. Rudolf
Stichweh (1988, 262) a részrendszeri közönségszerepek keletkezésének három
jellemzôjét különíti el, amelyek alkalmazhatók a nyilvánosság közönségszerepeire is: az általánosítás azt jelenti, hogy a rendszerhez való hozzáférés az
egyén (például egy társadalmi csoport tagja) tulajdonságaitól függetlenül lehetséges; az egyetemesség, hogy a társadalom minden tagja részt vehet a nyilvánosságban; a respecifikáció pedig, hogy a részvétel fajtái specifikus formákra
korlátozódnak. A nyilvánosság síkjai közti növekvô interakciós távolságnak
köszönhetôen – és ez különösen a tömegmédia közvetítette nyilvánosságra
igaz – a közönségszerepek cselekvési lehetôségei a kilépési opcióra redukálódtak, ami azonban nagy hatalmat jelent, hiszen a szolgáltatói szerepek a
közönség figyelmétôl függenek. A tömegmédia kommunikációjában csak a
figyelem odafordítására vagy elfordítására van lehetôség. A rendszerben
kivehetetlenek az egyéni megnyilatkozások – tekintsünk most el az olvasói
levelektôl –, csak a halmaz változásai látszanak, amelyek alapvonalait a szolgáltatói szerepek értelmezhetik, és kell is értelmezniük, mivel függenek attól,
hogy rájuk irányul-e a közönség figyelme.
A szolgáltatói és közönségszerepek differenciálódása a nyilvánosság többi
síkjához képest különösen nagy szolgáltatói képességet tesz lehetôvé a
tömegmédia nyilvánossága számára. Ez az idô, a tárgy és a társadalom
dimenziójában is megmutatkozik: a tömegmédia a) tartósan, b) számos témában
c) széles körû közönség számára közvetít információkat. Mielôtt megpróbálom
meghatározni a nyilvánosság funkcióját és a rendszer értelemstruktúráját,
kitérôt kell tennem, hogy elmagyarázzam a differenciálódás és a strukturális
biztosítás folyamatát.
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Kitérô: A médiarendszer differenciálódásának folyamata
Egy differenciált médiarendszer kialakulása és fejlôdése összetett feltételkonstellációk függvénye. A következôkben a szakirodalom által tárgyalt
lényeges tényezôket rendszerezzük:
1. Egy médiarendszer differenciálódásának elsô elôfeltétele a rendszer
termékeinek elôállítását lehetôvé tevô technikai fejlôdés. A sajtó kialakulása a
mozgatható betûkkel való nyomtatás Johann Gutenberg általi feltalálásával
köthetô össze; a modern sajtóé a gyorsabb, rotációs nyomdagépek feltalálásával;
a jelenlegi sajtóé a számítógépes technológiával. A rádió és televízió nem
jelenhetett volna meg, ha a 19. század végén nem fedezik fel az elektromágneses hullámokat, majd késôbb nem találják fel a képcsövet.
2. A médiarendszer differenciálódásának második feltétele az információ
szállítására alkalmas infrastruktúra kiépítése. A futár- és postaszolgálat kifejlôdése feltétele volt a sajtó kialakulásának, amennyiben lehetôvé tette a
sajtótermékek szélesebb körû terjesztését. A vasút és a távíró feltalálása óriásit
lendített az információátadás és -terjesztés lehetôségein. A televízió- és rádióközvetítés kialakulásához és fejlôdéséhez elengedhetetlen volt az elektromágneses hullámokat vezeték nélkül is továbbítani képes infrastruktúra kiépítése. Végül a mûholdas adatközlési technológia lehetôvé teszi a világméretû
szimultán információátadást.
3. Harmadszor, az autonóm médiarendszer kialakulása annak függvénye,
hogy sikerül- e eredményesen visszaszorítani a rendszeren kívüli befolyásoló
tényezôket, sikerül-e felszabadítani a médiát az egyházi és politikai
„gyámkodás”, valamint a pártkötöttségek és ideológiák alól, és ily módon
lépésenként elérni a rendszer autonómiáját.12 A televízióval és rádióval
ellentétben a sajtót Németországban elsô megjelenésétôl fogva túlnyomórészt
magánszemélyek irányították, így strukturálisan független volt egyháztól és
államtól. Azóta viszont elôbb egyházi, majd politikai irányításnak vetették alá.
Az irányítás lehetôségei az újság- és kiadóalapítási engedélyek megadásától
vagy megtagadásától az ellenôrzésen (cenzúrán, a szerzô azonosításán)
keresztül a különbözô tiltó intézkedésekig (terjesztési tilalom, behozatali tilalom,
eladási és megvételi tilalom, munkavállalási tilalom, bizonyos témák és
megnyilatkozások betiltása, lásd Wilke 1989, 293) terjedtek. Németország
történetében jól elkülöníthetôk a sajtó politikai ellenôrzés alóli felszabadulásának
fázisai: különbözô közbensô szakaszok után az 1874-es birodalmi sajtótörvény
biztosította az egységes sajtószabadságot, bár betartani nem mindig tartották be.
Az állami ellenôrzéssel szembeni további autonómiát a weimari köztársaság
idején, majd ezután legközelebb 1949-ben a szövetségi köztársaság megalapításakor ért el a sajtó.
Az autonómia állami korlátozásától megkülönböztetjük azt, amikor a sajtó
önmagát köti valamilyen politikai párthoz, vagy ideológiához. A német
12

Ennek a történeti folyamatnak a rendszerelméleti leírását lásd Alexander.
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sajtótörténet utóbbi száz évét tekintve (leszámítva az 1933 és 1945 közti
idôszakot) itt is fejlôdés fedezhetô fel: az ideológiai alapú és pártsajtó
hanyatlása. Katrin Volmer az OECD-országok sajtójának 1940 és 1980 közötti
fejlôdését vizsgálva empirikusan is alátámasztja ezt a trendet.
A sajtóval ellentétben a televízió és a rádió a legtöbb országban
megjelenésétôl kezdve közvetlenül függ(ött) a politikai rendszertôl. Ez a
függés részben finanszírozásuk módjában mutatkozik meg. Míg a sajtó
magángazdaságilag strukturált, és termékeinek kiadásából tartja fenn
magát, a televíziót és rádiót teljesen vagy nagyrészt az állam finanszírozta.
Az állami szabályozás másik jele a jogilag szabályozott feladatmeghatározás,
amelyet például Németországban az alkotmánybíróság végez, és a pártokon
vagy érdekcsoportokon keresztüli intézményesített ellenôrzés, mint az a
német Rádió- és Televíziótanács esetében is látható. A televízió és a rádió a
sajtónál késôbb kezdte meg az állami szabályozás alóli felszabadulást, de
ugyanúgy növekvô mértékben fenntartja azt. Németországban az
alkotmánybíróság ítéletébôl kifolyólag 1981 és 1984 között kettôs rádió- és
televíziórendszer fejlôdött ki. A magánkézben lévô adók engedélyezésével
a rendszer egy része megszabadult a politikai kötöttségektôl. Ezzel
konkurenciát teremtettek, mi által a nyilvánosság állami intézményeit is arra
kényszeríti, hogy minél inkább vegye figyelembe a közönség érdekeit,
hogy biztosítsa magának a piaci részesedést.
4. Végül a tömegmédia differenciálódása függ a nyilvánosság rendszerének szolgáltatói és közönségszerepei közötti kölcsönös dinamikától, a
kereslettôl és kínálattól. Az információk gyûjtése és publikálása azért
valósult meg, mert nyereséget hozott azoknak, akik érdekeltek voltak az
üzletben. Nyereséget azért hozott, mert az információra volt vásárlóképes
kereslet: elôbb a kereskedelmi vállalkozások, amelyek a piaci információkra
voltak utalva, majd a politikában érdekelt mûvelt polgárság és a lakosság
egyre újabb körei (Kiesel–Münch 1977, 154. skk.). Mivel a közönséget egyre
jobban bevonták a nyilvánosságba, ez az írástudók számának növekedését
jelentette a társadalomban, így a kereslet növelésének elôfeltételét, ami a
kötelezô közoktatás bevezetéséhez vezetett. A közönség kiterjesztése fokozatosan haladt a városon, vidéken. Illetve a felsô réteg-alsó réteg skálán.
Mára a nyugati demokráciákban a lakosság bevonása a nyilvánosság
rendszerébe majdnem befejezôdött: Németországban majdnem minden
háztartás rendelkezik rádió- és televíziókészülékkel, és több mint 70%-uk
járat valamilyen napilapot; majdnem minden állampolgár naponta használja
médiaberendezéseit, és ezzel részt vesz a média nyilvánosságában.
A kínálat, tehát a nyilvánosság rendszerének szolgáltatói szerepei felôl
nézve differenciálódási, szervezôdéskiépülési és professzionalizálódási folyamatok figyelhetôk meg. A kiadó és az újságíró elkülöníthetô egymástól, mint
a sajtóhoz tartozó különbözô szakmák; az újságíró ûzheti szakmáját fô- vagy
mellékfoglalkozásként. Tanmenetek születnek, szakmai szervezetek
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alakulnak.13 Az újságok, televízió- és rádióállomások formális szervezetekké
fejlôdtek, szigorú tagsági feltételekkel, belsô hierarchiával és feladatmegosztással.
A médiarendszer fejlôdésének említett feltételei együttesen a következô
fejlôdési trendekhez vezetnek: a médiatermékek elôállításának technikai
fejlôdése és az információátadás infrastruktúrájának fejlôdése az idô dimenziójában egyre gyorsabb, mostanra már a konkrét eseménnyel egy idôben
történô információközlést tesznek lehetôvé; a tér dimenziójában pedig a föld
szinte minden pontját magába foglaló információközlést és ezzel a gyakran
idézett mediális „világtársadalom” kialakulását. A valóságban ezeket a lehetôségeket megváltoztatja egyrészt a közönség mind szélesebb körû bevonása,
másrészt a szakma professzionalizálódása és a médiaüzem szervezetek alakításával való bürokratizálása. Ez a fejlôdés biztosítja a társadalmi eseményekrôl
szóló információk hivatásos információközlôk általi folyamatos eljuttatását a
társadalom szinte minden tagjához.
Az információközlés szelektivitását emiatt egyre kevesebb médián kívüli
kritérium határozza meg. A közvetlen állami irányítás és a média ideológiai
elkötelezettsége alábbhagyóban van, a rendszer autonómiát szerez a környezeti
rendszerek, mindenekelôtt a politikai rendszer befolyásával szemben. A rendszeren belüli kapcsolatok a versenyszerû médiarendszer irányába fejlôdnek.
Ezalatt azt értjük, hogy a tömegmédia kommunikációja terén több a szolgáltató,
viszont csak egy piac van; ezenkívül a média léte és sikere attól függ, hogy
tud-e kommunikálni közönségével, mivel a siker a befogadók számának növekedésével arányosan nô. Németországban ilyen feltételek között mûködik a
sajtó, és a kettôs rendszer intézményesítése óta a televízió és a rádió is.
A nyilvánosság a tömegmédiának mint a társadalom részrendszerének differenciálásával intézményessé és állandóvá vált. A következôkben, a funkció és a
rendszerstruktúra leírásakor a differenciálódás történeti folyamatának ebbôl a
végpontjából indulok ki.
Ha a funkcionálisan differenciált részrendszerek luhmanni kritériumait
követjük, egy részrendszer strukturális biztosításához szükséges, de nem
elégséges feltétele. Meghatározásának második eleme elsôdleges funkciójának
meghatározása. Meghatározhatunk-e egy specifikus, csak a nyilvánosság
rendszeréhez köthetô funkciót?
A nyilvánosság központi funkciója a teljes társadalom megfigyelésének
lehetôvé tétele a társadalom számára, tehát az önmegfigyelés.14 A tömegmédia
jelenti a társadalom megfigyelôrendszerét, ha a társadalom racionálisan kiválasztott képeit mutatja meg, amelyeket önmegfigyelésre visszaküld a
13

Az újságírói szakma teljes professzionalizálása azonban alkotmányellenes lenne. Az
„újságíró” szakmai megjelölés nem védett, az Alkotmánybíróság döntése értelmében a
szakmához való szabad hozzáférés hozzátartozik a sajtószabadsághoz.
14
Luhmann maga is felhasználja (bár nem a tömegmédia, hanem a nyilvános jelentés
leírásakor) a tükörmetaforát.
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társadalomnak. A mediális kommunikációban a társadalom önmagát tükrözi
vissza. A média tudósít és informál a politikáról, a gazdaságról, a mûvészetrôl,
a tudományról, az egészségügyrôl és saját magáról, és megfigyeléseit a
társadalom rendelkezésére bocsátja.15 A részrendszerek önmagukat és a többi
részrendszert is megfigyelhetik a nyilvánosságon, illetve a tömegmédián
keresztül. A nyilvános kommunikáció lehetôvé teszi „a részek részvételét az
egészben”. Mivel a tömegmédia megfigyeli a társadalmat, és megfigyeléseit
kommunikálja, beilleszkedést szolgáltat az állampolgároknak a társadalomba,
ami túlnyúlik a részrendszerekbe – választóként, fogyasztóként, tanulóként
stb. – való beilleszkedésen. A társadalom egészében való részvételt biztosítja
a médiában bemutatott társadalom megfigyelésének segítségével. „Elsôdleges
társadalmi funkciója mindenkinek részesedést biztosítani egy közös valóságból,
vagy, pontosabban, egy ilyen képzet megteremtése, ami operatív fikcióként
eluralkodik, és valósággá válik” (Luhmann 1981, 320).16
A publikált megfigyelésekhez a társadalom, illetve a társadalom különbözô
részrendszerei mindenkori szolgáltató és közönségszerepeik, és mindenkori
racionalitásuk alapján cselekvéseket tudnak kapcsolni: más vagy új politikai
döntéseket hoznak, illetve más pártokra szavaznak, abbahagynak egyes
gazdasági tranzakciókat, illetve más termékeket vásárolnak, kiállításokat
látogatnak, vagy másfelé fordítják a figyelmüket, erôsítik a génkutatást, vagy
tüntetnek ellene. A részrendszerek kapcsolatát a nyilvánossághoz a politikai
rendszer példáján a negyedik fejezetben részletesen is bemutatom.
A tömegmédia elsôdleges funkciója, a társadalom önmegfigyelése, közönségszerepeinek is különleges formát szab. Mivel a tömegmédia a teljes társadalmat, tehát a politikát, gazdaságot, mûvészetet, tudományt stb. egyaránt
megfigyeli, és ezeket a megfigyeléseket kommunikálja, és mivel ezeket a megfigyeléseket nemcsak egy speciális közönség, hanem a társadalom minden tagja
számára elérhetôvé teszi, közönségszerepeinek formája többi részrendszereivel
ellentétben olyan általános és diffúz, hogy a szerep fogalmának alkalmazása
ebben az összefüggésben saját határaiba ütközik.17
15

A nyilvánosság funkciójának meghatározását empirikusan is alátámasztja a rendszer
szolgáltatóinak, a tudósítóknak az önmeghatározása: e szerint a közlési funkció, a világban
történt eseményekrôl szóló információk szolgáltatása az állampolgárok részére a tudósítók
elsôdleges feladata.
16
Jean Baudrillard valami hasonlót ért, amikor a társadalomnak a média általi szimulációjáról
beszél, természetesen kritikus felhanggal, és megkülönböztetve a reprezentáció és a szimuláció
által megkettôzött társadalmat.
17
A nyilvánosság elsôdleges funkciójához bizonyos körülmények között másodlagos funkciók is
járulhatnak. Gyanítható például, hogy a nyilvánosság irányító funkcióval is rendelkezik a többi
részrendszer önállósulásával szemben. Az egyes racionalitásokat nem a specialistáknak, hanem
a mindennapi állampolgároknak kell megérteniük, ehhez kell igazodni, ami fékezheti a rendszerek önállósodását. Azt is tudjuk ellenben, hogy a nyilvános vitákban gyakran semmiségeket
dramatizálnak, ami diszfunkcionális hatással van a részrendszerekre. Az irányító funkció ellátása tehát további kritériumoktól is függ. Hasonló a helyzet egy másik lehetséges másodlagos
funkció, a nyilvánosság integrációs funkciójának esetében. Leon Mayhew Parsons alapján meg-
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Funkciójuk meghatározásán kívül a részrendszerek belülrôl egy-egy specifikus
értelem-összefüggéssel fejezhetôk ki, amely elhatárolja ôket más rendszerektôl, a
rendszeren belül pedig a cselekvések alapvonalait vázolja fel. Luhmann tétele
szerint a legtöbb részrendszerben bináris kódok irányítják a szelekció mechanizmusait. Van-e értelme a nyilvánosság esetében is bináris kódról beszélni, és
hogyan lehetne meghatározni azt?
Számomra a figyelem/nem figyelem tûnik a médiarendszer központi kódjának.
A kód pozitív értéke a figyelem megteremtése és a központjában maradás, ami
egyenlô a nem figyelem elkerülésével. A médiarendszer környezetébôl – a politikából, a gazdaságból, a mûvészetbôl, a sportból stb. – származó minden információ ez alapján szelektálódik. Az olyan információ, amirôl feltételezhetô, hogy felkelti a közönség figyelmét, kommunikálásra kerül, a többi pedig nem.
A bináris kódok annyira általánosak, hogy a szelekció irányításához specifikálni kell ôket. Ez annak a segítségével oldható meg, amit a rendszerelmélet
nyelve programnak hív. A figyelem megteremtését és a nem figyelem elkerülését úgyszólván operacionalizálni kell. A nyilvánosságrendszer kódjainak specifikációja a szerint a kritérium szerint megy végbe, amelyet a tömegkommunikáció-kutatás hírértéknek nevez. Luhmann saját tömegkommunikáció-kutatási munkáit a hírértékkutatás empirikus eredményeivel összevéve rendszerezhetôk a kritériumok, amelyek alapján a médiarendszer kódjai specifikálhatók, és a figyelem megteremtése végbemegy. 18
a) Az idô tekintetében elsôsorban az esemény újdonságértéke számít
szelekciós kritériumnak. A küldött információnak, amirôl tudósítanak, újnak
kell lennie, és nem szabad, hogy már tudósított legyen. Az idôintervallum,
amelyen belül egy publikált újdonság még újdonságnak számít, a
tömegmédia differenciálódása során egyre kisebb lett. Jürgen Wilke történeti
tanulmányában kimutatja, hogy 1622-ben a hírek több mint háromnegyede
két hétnél régebbi volt, 1906-ban viszont 90%-uk az elôzô napról származott,
az aktualitás igénye tehát hatalmas mértékben megnôtt. Az újdonság mint
szelekciós kritérium nem zárja ki, hogy az újdonság olyan témába legyen
beleágyazva, amelyrôl gyakran tudósítanak. „Akadhatnak témák (sport,
próbálja a nyilvánosság funkcióját szolidaritáson alapuló integrálásként meghatározni. A társadalom egyedül a nyilvános kommunikáción keresztül szerezhet tapasztalatot önmagáról. Ha
abból indulunk ki, hogy a tudás a rendszerbe való integrálódás feltétele, akkor a társadalomba
való integrálódás feltétele a nyilvánosság. Ennek ellentmond az – és errôl szól a következô
gondolatmenet –, hogy a nyilvánosság rendszerének központi szelekciós kritériumai a konfliktus, a negativizmus és az újdonságérték, amelyek nem éppen a szolidaritáson alapulnak, és nem
integratívan hatnak. Tehát a nyilvánosság integratív hatása is további tényezôktôl látszik
függeni.
18
A rendszer kódjaira és azok hírérték formájában történô operacionalizálására való törekvés
empirikusan is kitûnik a rendszer szolgáltatói szerepeinek cselekvési utasításaiból, az újságírói kézikönyvekbôl és elôdeikbôl. Wilke a hírfaktoroknak mint az információválasztás szelekciós kritériumainak kontinuitásáról írott történeti munkájában egy sor újságírói kézikönyvet idéz, amelyek bizonyítják, hogy hírtényezôt szelekciós kritériumnak tekintik.
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tôzsde), amelyekben rendszeresen történik valami új, emiatt ezeknek állandó helyük van a tudósításokban”. Éppen ezen területek hátterével szemben
konstituálja magát az új újként, az újdonság alakja az állandóság horizontján
válik észlelhetôvé.
b) A társadalomban konfliktusok adódnak a cselekvôk és az információk kiválasztását irányító üzenetküldôk státusza között. Ezek lehetnek verbális konfliktusok, amelyek pro - és kontra nyilatkozatokban strukturálódnak, cselekvési konfliktusok, amelyek háborúk és tiltakozások formájában nyilvánulnak meg, és eltérési
konfliktusok, a norma és az attól való eltérés között (például bûnözés). A konfliktusok feszültséget teremtenek, és ezáltal figyelmet generálnak.
A cselekvôk státusza mint szelekciós kritérium nemzetekre (fôleg az erôsebbekre), kollektív cselekvôkre (fôleg a hatalomra és a nagyobb szervezetekre),
valamint egyénekre is vonatkozik. Egy információ küldôjének magasabb státusza valószínûsíti az információ fontosságát és növeli a figyelem felkeltésének
valószínûségét.
c) A dolgok terén egyrészt a mennyiségi változások vonják magukra a
figyelmet. A szavazatok számának, a részvények árának, az árvíz szintjének
vagy a válások arányának növekedése és csökkenése biztosítják a figyelmet,
és így a nyilvános kommunikáció szelekciós kritériumai. Másrészt vannak
témák, amelyek megengedik a közönség azonosulását a témával, ezek
elônyt élveznek a szelekciónál. idetartoznak a helyi érdekû, és a „human
interest”-jellegû témák.
A hírérték az ellentmondások képzésének antropológiai mechanizmusaira utal;
emiatt, a média közösségi funkciója miatt alkalmazzák, hogy a társadalom ne csak
specifikus szakértôk, hanem a teljes társadalom számára megfigyelhetô legyen
mint értelemstrukturált mechanizmus. Ez operacionalizálja a nyilvánosság
rendszerének kódjait, segít nekik a figyelem megteremtésében.
A tömegmédia nyilvánossága rendszerelméleti leírásának a racionális cselekvés
elmélete alapján történô újragondolása abból indul ki, hogy a rendszeren belül
mûködô cselekvôk „kényszereit” a rendszer határozza meg. Ezek a „kényszerek”
ismét külsôleg meghatározott szubsztanciális célokként és eszközökként
értelmezôdnek, amelyeket a cselekvôknek a szubjektív céljuk felé törekvés
közben figyelembe kell venniük, ha sikeresen akarnak cselekedni. Miközben ezt
teszik, egyben reprodukálják a rendszer értelemstruktúráját. A tömegmédia
rendszerének cselekvôi egyrészt a termelôk (szolgáltatói szerepek), vagyis a
médiaszervezôdésekbe tömörülô tudósítók, másrészt a közönség, vagyis az
olvasók, hallgatók és nézôk. A differenciált médiarendszer feltételei közé tartozik,
hogy a cselekvôk elsôsorban a figyelemnek az általuk közölt információk iránti
felkeltésére, illetve a készülékek ki- vagy átkapcsolásának, illetve az újság nem
olvasásának formájában jelentkezô nem figyelem elkerülésére törekednek. A médiarendszerben tehát a szolgáltatói szerepek cselekvései racionálisnak
számítanak, mert minden eszköz felhasználásával a cél elérésére, a figyelem
növelésére törekednek.
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Mivel a közönség motivációja a befogadásra nem magától értetôdô, a médium
által közvetített információnak elôször a konkurenciakörülmények között meg
kell teremtenie a figyelmet. Ezt úgy lehet kiváltani a közönségbôl, ha megnyerjük annak tetszését. A már említett hírérték az információnak az az eleme,
amelyik felkelti a figyelmet. A hírérték figyelembevétele19 az információ kiválasztásánál tehát a közönségnek és haszonelvûségének figyelembevétele.
Lutz Erbing úgy szemlélteti ezt, hogy hírérték nélküli tudósításokat gyárt: „Az
olyan tudósítások, mint »Kohl hat éve kancellár«, »Változatlan kamatok«,
»Tegnap megint nem volt meghibásodás a Biblisben” [atomerômû – a ford.],
»A PanAm gépe simán landolt Berlinben«, »Erbring 50. születésnapját ünnepli«, senkit nem késztetnek ara, hogy odafigyeljen vagy továbbolvasson.” A hírérték biztosítja a közönség figyelmét és operacionalizálja a rendszer kódjait,
vagyis, cselekvéselméleti nyelven szólva: eszközei a figyelem központjába
kerülés, az odakapcsolások és a példányszám növelése fölérendelt céljának.
A figyelem központjába kerülés, a cselekvések legfôbb célja érdekében
azonban nem lehet minden eszközt bevetni. A rendszer, ha nem is egyértelmûen, meghatározza a megengedhetô eszközöket. Egyrészt az illegitim
eszközök büntetôjogi törvényekbe vannak foglalva (a magánszféra védelme,
ifjúságvédelem stb.). Másrészt az önkontrollnak is vannak formái, bár ezek,
mint például a Német Sajtótanács, nem túl hatékonyak.
Az itt megfogalmazott tételnek, miszerint a figyelem központjába kerülés
és a hírértékelvûség a nyilvánosság rendszerének központi értelmi alapelvei, kézenfekvô empirikus cáfolatai is akadnak.
1. Sok tömegkommunikáció-kutatással foglalkozó tanulmány kimutatja, hogy a
médiumok ideológiai irányultsága, a szerkesztôségi irányvonalak az információkiválasztás kritériumait képezik. A Frankfurter Allgemeine Zeitung például elônyben részesíti a konzervatív, a Tageszeitung pedig a baloldali
információkat. Sôt, a Frankfurter Rundschau szerkesztôi munkaköri leírásában
is szerepel a balliberális politikai irányultság. Ellentmond-e ez a tény a
nyilvánosság rendszeri struktúraleírásának?
A médiumok eltérô politikai irányultságai értelmezhetôk a figyelemfelkeltés eltérô módozataiként. A különbözô újságok ideológiai irányultságukkal a piac egy-egy szegmensére specializálódtak, amely az adott médiumot éppen ideológiai irányultsága miatt tünteti ki figyelmével. A médiumok
tehát a rendszer általános kódjához igazodnak, a közönség figyelmét akarják
elnyerni, bár a kód specifikációja szegmensenként különbözô. Egy atomerômû meghibásodása a Tageszeitung olvasóinak figyelmét jobban felkelti, mint
a Frankfurter Allgemeine Zeitungéit, és éppen ezért a két médium eltérô
módon reprezentálja ezt az információt.
19

A hírérték megelôzi azt a két alapszükségletet, amelyek megmagyarázzák a nyilvánosságban való részvétel hasznosságát. Az úgynevezett „kellemeset a hasznossal” -elv
szerint a befogadó kapcsolatát a tömegmédiával két alapszükséglettel lehet magyarázni:
az információ és a szórakozás szükségletével.
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2. A médiumok eltérô mértékben alkalmazzák a hírértéket mint szelekciós
kritériumot. A minôségi újságok sokkal kevésbé, mint a bulvárlapok. Ellentmond-e ez a nyilvánosság rendszerleírásának? A nyilvánosság rendszerének
közönsége nemcsak horizontálisan, ideológiák szerint tagolódik, hanem vertikálisan is rétegzett, mindenekelôtt a befogadók képzettségi foka alapján. Az
alacsonyabban képzett rétegek inkább bulvárlapokat, a magasabban képzettek
a minôségi újságokat részesítik elônyben. A hírérték mint szelekciós kritérium
eltérô mértékben való alkalmazása a két sajtótípusnál az eltérô közönség
figyelme felkeltésének eltérô módja. De mindkettô az általános cél elérésére, a
figyelem növelésére törekszik.
3. A nyilvánosság rendszerelméleti leírását a rendszeren belüli cselekvôk
cselekvési „kényszereiként” értelmeztem. Ez azonban azt jelenti, hogy a
mindenkori specifikációk kialakítását a cselekvôk szubjektív preferenciái határozzák meg, amelyek viszont nem állnak ennek az elemzésnek a központjában.
Ennek empirikus eredménye a rendszer általános racionalitásának cselekvôk
szerinti „kiszínezôdése” lesz. A kiadó szubjektív preferenciái olyasmit
jelentenek, mint például az Axel Springer Kiadó esetében, amely nem hajlandó
antiszemita tudósításokat közölni, annak ellenére sem, hogy ez a figyelem
növekedésérôl való lemondást jelentheti. A rendszer kódjaival ütközô célra való
törekvés azonban csak korlátozottan lehetséges. Hosszú távon oda nem figyeléshez és nem nyilvános kommunikációhoz vezet.20
Az, hogy a médiarendszer kódjain keresztül egy specifikus valóság mutatkozik meg, egyes tények sok, mások túl kevés fényt kapnak, a tömegkommunikáció-kutatás egyik visszatérô állítása,21 és a torzításoktól, manipulációtól
tartó kulturális elit egyik visszatérô félelme.22 Akár a struktúrák hatékonyságából, akár a cselekvések racionalitásából indulunk ki, a médiarendszer
szelekciós módjai nem sokat változnak. Normatív szempontok szerint nézve az
is kérdéses, hogy legitimálható-e egy demokratikus társadalomban a nyilvános
kommunikáció másként, mint a közönségre hivatkozva.
20

A tömegmédia differenciált rendszerként való leírása ideáltipikus jellegû. Az ideáltipikus azt jelenti,
hogy az empirikus sokféleség eltér a leírástól; ez a leírás is tartalmazza azonban a reáltípusok
strukturális magját. A tömegmédia-rendszer általánosított cselekvésorientációinak ideáltipikus leírása
nem azt jelenti, hogy a cselekvéseket kizárólag ez a célmeghatározás magyarázza, hanem azt, hogy
a változatosság magyarázatának legfontosabb tényezôje a „cselekvések a médiarendszeren belül”
változó. És ezzel azt is, hogy ezeket a cselekvéseket más dimenziók szerint is lehet jellemezni.
Az empirikus társadalomkutatás, amely a társadalmi tények okait igyekszik megmagyarázni,
legitim és közölhetô eredménynek tarja, ha egy független változó elôfordulásainak 10%-a
magyarázható egy függô változóval. Gyakran figyelmen kívül hagyja tehát, hogy 90% nem
magyarázható így. A szûkebb, „hipotézis” értelemben vett elméletek kijelentéseket fogalmaznak
meg a társadalmi cselekvések okairól. Meg sem próbálják a társadalmi cselekvés egészét
magyarázni, csak annak egyes változatait. Ha ez elfogadhatóan sikerül, már elégedettek lehetünk
egy elmélettel. Ha az empirikus társadalomkutatás kritériumai alapján akarjuk megállapítani, mi a
jó elmélet, akkor ez azt jelenti, hogy cselekvések 10%-ára adott magyarázat már elegendô ehhez.
21
A politika ábrázolásához a médiában lásd Max Kaase és az ott megadott irodalmat, Barbara Pfetsch
az állami nyilvánossági intézményeket hasonítja össze a magánvállalkozásokkal.
22
Az idevonatkozó irodalom Max Horkheimer és Theodor W. Adorno Dialektik der Aufklärungjának
(1971) Kultúripar fejezetétôl Douglas Kellner könyvéig terjed.

4.fejezet

8/23/07

12:31 PM

Page 649

649

4.2. Közvélemény és közvélemény-kutatás

Valdemar. O. Key
A vélemények latenciája
Ha igaz az, hogy a közvéleménynek van bizonyos latenciaideje, akkor elemzése során különlegesen veszélyes területre tévedhetünk. Ugyanis amíg
nem ébred föl, azaz nem aktivizálódik a felszín alatt megbúvó vélemény,
addig sem formája, sem iránya nem ismerhetô meg. Ameddig latens, addig
nem is vizsgálható. Mire viszont eléri aktív állapotát, többé már nem latens.
Mégis a politika és a kormányzás gyakorlatában éppen ez a latens közvélemény az, amivel a legtöbbet foglalkoznak. Hogy hová fejlôdik majd ez a
csíra? Milyen kedélyeket borzol majd föl ez a törvényjavaslat? Milyen
véleményeket, aggodalmakat és érzelmeket hívhat elô ez az esemény vagy
ez a cselekedet?
Élenjáró politikai gondolkodók foglalkoztak a kormányzati cselekvésnek a
közvéleményre gyakorolt hatásával kapcsolatos aggodalmakkal. Friedrich
megalkotta a maga „feltételezett reakciók szabályát”, amellyel leírta azt,
hogy miképpen veszi figyelembe a döntéshozó a lépéseire várható reakciót.
David Truman-csoport elméletének egyik lényeges eleme egy olyan
felvetés, amely nagyon hasonlít a latens közvélemény elgondolásra. Ô a
„potenciális érdekcsoport” fogalmát vezeti be. Ebben az esetben az „érdek”
azonos viszonyulást jelent. Akkor beszélhetünk csoportról, amikor az egyének közötti interakciók vagy kapcsolatok gyakorisága túllép egy bizonyos
minimális értéket. Az „érdekcsoport” nála azt jelenti, hogy az adott csoport
„egy vagy több tekintetben azonos attitûd alapján azonos módon lép föl a
társadalom többi tagjával szemben”.1 Bármilyen közös attitûd alapján formálódhat érdekcsoport. Lehetséges, hogy egy bizonyos idôpillanatban semmilyen kapcsolat nem létezik bizonyos emberek között (azaz nem alkotnak
csoportot), bár adott dologról azonos a véleményük. A potenciális csoport a
valóságban is csoportot képez. Truman nagy fontosságot tulajdonít ezeknek
a „potenciális csoportoknak” a politikai rendszerek mûködése szempontjából, mivel gyakran olyan érdekeken és várakozásokon alapulnak, melyeket a társadalom széles rétegei osztanak, amelyek az általános és alapvetô
politikai értékek „az elfogadott játékszabályok”. Talán nem sérül ez a gondolat, ha megfigyeléseinkkel összhangban úgy magyarázzuk, hogy az embe1

The Governmental Process. New York, 1951, Knopf, 33.
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rek elméjében létezhetnek attitûdök és vélemények, amelyek politikailag
nem aktívak. Ha azonban olyan inger éri ôket, amelyre érzékenyek, és
amely célba talál, akkor azonnal megnyilvánul a vélemény, vagy cselekedetet gerjeszt. Lehetséges, hogy egy elôvárosi körzet mindennapjaiban
csendben gyûlölik azt, hogy betörések vannak (latens vélemény, azaz
potenciális csoport). Ez a vélemény egészen addig latens marad, amíg egy
betöréssorozat után mozgalom indul a rendôrfônök eltávolítására.

1. A latenciafogalom különbözô értelmezései
Ha kellô óvatossággal és pontosan alkalmazzuk, akkor a vélemény latenciaelmélete megfelelô magyarázattal szolgál a demokratikus kormányzás
néhány alapvetô jellemzôjével kapcsolatban. Ha az ember analitikai
akadályokat észlel, amikor megkísérli a kormányzati cselekvést a
közvéleményhez kapcsolni, akkor nyilvánvalóan a latens közvélemény
hatásával kell számolni. A latencia egyik formája mögött azok a pszichológiai
tényezôk állnak, mint a vélemény állandósága. Az állampolgárnak megszilárdult saját értékrendje van; kritériumok, amelyekre ítéleteit, véleményét, választásait alapozza; kész képletek vannak a fejében, amelyek a
megfelelô inger, cselekedet, esemény, javaslat hatására egy pillanat alatt
elôjönnek. Annak megítéléséhez, hogy a közvélemény miként fog reagálni
egy tervezett cselekedetre, a politikusoknak, illetve döntéshozóknak nem
kell mást tenniük, mint elképzelni azt, hogy mi lehet az emberek fejében,
és máris van mire alapozni a stratégiájukat. Azok a tényleges helyzetek,
amelyekben a kormányok mûködnek, sokkal összetettebbek, semhogy a
„cselekedet hatása egy meglévô attitûdre” egyszerû sémájába lehetne illeszteni. Ha a latenciaelmélet elágazásait is szemügyre vesszük, látni fogjuk, hogy
a tényleges kormányzási helyzetekben milyen fogas kérdéseket vet föl a
latens közvélemény megítélése. Mi több, esetleg arra a következtetésre kell
jutnunk, hogy a kormányzás és a közvélemény igazán kritikus kérdései nem
a latens vélemény felismerésén múlnak, hanem sokkal inkább olyan cselekedetek és események hatásának a kiszámításán, amelyekre még nem volt
példa, amelyekkel kapcsolatosan tehát nincs latens közvélemény; vagy ha
van vonatkozó latens attitûd, az a nemzeti érdek ellen szól, tehát nem
viszonyul konstruktívan a bekövetkezô eseményhez.
Amikor az ember latens véleményrôl beszél, akkor természetesen vetôdik
föl az elsô kérdés, hogy kinek a véleménye. A közvéleményt az odafigyelôk, illetve az odafigyelôk különbözô csoportjai alkotják, valamint az oda
nem figyelôk óriási többsége. Rendes körülmények között az odafigyelô
csoportok álláspontja kiszámítható. Ezek a közösségek pártokat alkotnak,
társadalmi pozíciókat birtokolnak, ideológiájuk van, és sokszor szószólók révén hallatják hangjukat. Általában lehet tudni, mi az álláspontja az Ame-
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rican Medical Association (egészségügyi szervezet), az American Farm
Bureau Federation (gazdaszövetség), a National Association of Manufacturers
(gyáriparosok) vagy az AFL–CIO (szakszervezeti szövetség) közösségeinek.
Sok kisebb és kevésbé ismert csoport esetében sem nehéz kiszámítani, hogyan reagálnának, ha érintetté válnának egy ügyben. Az persze más kérdés, hogy a szervezetek szószólói mennyire a tagok véleményét közvetítik,
de állásfoglalásuk rendszerint jóval az esemény elôtt köztudottá válik.
Ezeknek az odafigyelô csoportoknak olyan kész válaszmintázatuk van,
hogy reakciójuk általában nagy pontossággal megjósolható. A viszonylag
közömbös tömeg sokkal nagyobb problémát jelent azoknak, akik szeretnék
érzékelni a latens közvélemény természetét. Esetleg nem is az a gond, hogy
a latens vélemény irányát meghatározzák, hanem inkább az, hogy
megjósolják, hogy egy adott esemény egyáltalán felkelti-e a tömegek, illetve
az emberek jelentôs részének érdeklôdését. Olyan kevés közügy lépi át a
legtöbb ember figyelemküszöbét, hogy a tényleges politizálás szempontjából a latencia nem is igazán a közvélemény egészére vonatkoztatandó
probléma, hanem csak az odafigyelô csoportok és a szakmai közösség véleményére.
A kormányzás kockázatai részben abból származnak, hogy nem lehet
megjósolni, vajon mobilizálódik-e a tömegek figyelme, vagy megmaradnak
közömbösnek, és nem éri el ôket a hír. „Akik közhivatalt látnak el vagy a
tömegkommunikációban dolgoznak, tudják, hogy bár gyakran nehéz dolog
elérni, hogy a közvélemény állást foglaljon valamilyen fontos ügyben, azt
megjósolni sem könnyû, hogy valamely jelentéktelen részlet nem vált-e ki
tömeges tiltakozást.”2 Ezenkívül azt is nehéz elôre megmondani, hogy a
várható tiltakozási hullám olyan vihar lesz-e, amely kitör, aztán néhány hét
alatt elül, vagy esetleg tartósnak bizonyul. Ezek a bizonytalanságok
hozzájárulnak „a közvélemény ereje” képzetéhez. Noha kevés dolog kelti fel
sokak figyelmét, sok döntéshozó tudatosan ragaszkodik ahhoz az elmélethez,
amely szerint neki minden lépését úgy kell megtenni, mintha biztosan tudná,
hogy cselekedete a lapok címoldalára kerül (vagy legalábbis szó lesz róla a
Congressional Record következô számában), és hogy mindenki odafigyel rá.
A latens vélemény kitalálása tehát nem csupán annak felbecsülését jelenti,
hogy a többség milyen irányba húz. Ennél többrôl van szó. Azt is elôre kell
látni, hogy a társadalom milyen rétegei – legyenek bár befolyásosak vagy
nem – formálnak majd véleményt a dologban. Ez egyben mennyiségi kérdés
is, tehát hogy mekkora tömeget mozgat meg majd az adott probléma.
Gyakran az ilyen típusú becslésekre alapozva születnek meg olyan döntések,
amelyek óriási felháborodást keltenének, ha mindenki odafigyelne.

2

G. D. Wiebe: „The Army-McCarthy Hearings and the Public Conscience”. Public
Opinion Quarterly, XXII (1958/1959), 490, 502.
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A kérdések típusai
A latens vélemény problémáját megközelíthetjük abból a szempontból is,
hogy kinek a véleményérôl van szó, de azt a kérdést is föltehetjük, hogy
miféle ügy, kérdés vagy esemény kelti föl a latens véleményt. A két dolog
összefügg, az egyik talán csak a másiknak a visszája. Az ügyek különbözô
mértékben képesek fölkelteni a tömegek érdeklôdését. Természetes dolog,
hogy ha valami nem képes figyelmet kelteni, akkor nem is fog összekapcsolódni semmiféle rejtett véleménnyel. Vannak olyan ügyek és események, amelyek olyan természetû általános fenyegetést vagy hatást
jelentenek, ami feltétlenül sok ember figyelmét biztosítja. Ugyanakkor az is
igaz, hogy egy-egy dolog, amely természetes körülmények között megragadja az emberek képzeletét, valami izgalmasabb hír mellett el is sikkadhat
a szemünkért és fülünkért folyó óriási versengésben.
Abban is különbözhetnek egymástól a dolgok, hogy mi a viszonyuk az
adott vonatkozásban érvényes általános normákhoz és felfogáshoz. Lehet
ugyanis, hogy egy cselekedet széles körben érdeklôdést kelt, de semmiféle
viszonyba nem kerül a legtöbb ember értékrendjével, illetve felfogásával,
akik így megmaradnak külsô szemlélônek. Más hírek a népesség széles
körében elterjedt érzéseket vagy hiteket érinthetnek. Az olyan cselekedet,
amely szögesen ellentétes az általánosan érvényes normákkal, várhatóan
heves konfliktust szül, amikor a figyelem középpontjába kerül, míg a közfelfogást nem sértônek tekintett eset könnyen észrevétlen maradhat, vagy
megússza némi méltatlankodással. Sok kormányzati lépés alig kelt
figyelmet, mivel a latens közvélemény által meghatározott és engedélyezett
keretek között marad. A küzdelem a rák ellen, az amerikai anyák felmagasztalása, a bûn elítélése nem sodorhatja veszélybe a politikust. Vannak
azután olyan témák is, amelyek kevés érdeklôdést keltenek, mert olyan
természetûek, hogy nehéz ôket a nagy nyilvánosság számára érthetô módon
megfogalmazni.

A latencia és a racionalitás
A latenciával kapcsolatos gondolatot nem mindig igazolja a politika
valósága. Hiszen ha úgy volna, akkor a fejünkben létezô sztereotípiák és a
politika adta ingerek között lényegében automatikus interakció volna.
Kétségtelen, hogy sok ember tényleg sokszor így reagál a hírekre, de
messze túllépnénk ennek a latenciával kapcsolatos elméletnek a hatókörét,
ha azt a módot, ahogyan az emberek az új és nagy jelentôségû eseményekre
és kérdésekre válaszolnak, teljesen függetlenítenénk a körülményektôl, és
nem gondolnánk agyunk barázdáltságára. Az igazán döntô pillanatokban
nem annyira a latens vélemény felszínre kerülése történik, hanem a közös-
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ségnek többé-kevésbé racionális erôfeszítése azért, hogy az igazán nagy és
fontos kérdésben, amelyet a sors fölvet, jó döntést hozzon. Igaz, hogy az
emberek nem hagyják figyelmen kívül a tisztességgel, nemzeti érdekkel,
saját egyéni érdekükkel kapcsolatos szempontjaikat, mégis megmérkôznek
az új problémával. És e birkózás során a kormánynak nagy bizonytalansággal kell szembenéznie, mivel az uralkodó vélemény kikristályosodásához olyan események értékelésén keresztül vezet az út, amelyekre esetleg
semmi befolyása, és amellyel kapcsolatban a közvélemény ítélete kiszámíthatatlan. Ez az egyik oka annak, hogy a kormányok olyan gyakran
átmeneti intézkedésekkel próbálkoznak, és kétértelmû közleményeket
fogalmaznak meg. Arra várnak, hogy adott ügyben kikristályosodjék a
közvélemény álláspontja.

A latencia és a választások
Minél többet foglalkozunk a latens vélemények témájával, annál világosabban látjuk, hogy továbbgondolást igényel. Mikor tekinthetjük aktivizálódottnak és mi az állapotváltozás bizonyítéka? Sokszor már az a mód is,
ahogyan a közügyekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazódnak, nem
teszi lehetôvé a kormányok számára a latens vélemény kitalálását. Amikor
egészen új problémák felvetését fontolgatják, általában tartanak a közvélemény reakciójától. De ritka eset az, hogy egészen új dolgokban születik
olyan hirtelen döntés, hogy arról a vélemény teljes egészében a cselekményt
követôen alakul ki. Rendszerint inkább úgy van, hogy elég hosszú ideig
vitatják, közben pedig megszellôztetik a különbözô álláspontokat, és csak
azután születik meg a végsô elhatározás. Az ezen idôszakban kifejezett megnyilvánulásokat tekinthetjük a vélemény aktivizálódásának. Akik dönteni
kénytelenek, figyelembe vehetik a kinyilvánított véleményt, valamint azt
is, amirôl a határozat meghozatala elôtt intuíció alapján szereznek tudomást.
Egy másik felfogás szerint a latens vélemény csak akkor aktivizálódik igazán, amikor a döntéshozókkal kapcsolatos szavazat lesz belôle. Ez azt a nehéz feladatot rója a politikusra, hogy kiszámítsák adott lépések és történések
hatását a majdani választások idején leadott szavazatokra. Egy cselekedet
aktivizálhat egy latens véleményt. A közvélemény különbözô reakcióit
vívhatja ki az elégedettségtôl a dühig vagy a frusztrációig. Ezek az érzések
idôvel feledésbe merülhetnek, de fenn is maradhatnak, és a választások
napján támogató vagy büntetô szavazatokat eredményezhetnek. A valóságban persze tudnunk kell, milyen sok tényezô határozza meg azt, hogy
kire szavaznak az emberek, ezért – kirívó esetektôl eltekintve – nincs
ember, aki megmondaná vagy kiszámítaná egy-egy intézkedés hatását a
választási eredményekre. A kormányok természetesen általában tudatában
vannak döntéseik esetleges választási következményeinek, de a ténylegesen
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várható adatok elôrejelzésének lehetôségei korlátozottak. Számos jelentôs
ügyben pedig az a helyzet, hogy nincs módjuk arra, hogy a dolgokat úgy
alakítsák, ahogyan az választási szempontból nekik kedvezôbb volna. Kétségtelen, hogy a választói büntetéstôl való félelem befolyásolja a demokratikus
kormányok mûködését. De mozgásterük szûk, inkább csak azokra a
panaszokra tudnak reagálni, amelyek tevékenységüket közvetlenül kísérik,
nem pedig azt illetô megbízható elôrejelzésekre, hogy milyen latens vélemények milyen szavazatokban mutatkoznak majd meg.
A vélemények megoszlásának becslésére tervezett felmérési kérdések sem
adnak pontos tájékoztatást arról, hogy átváltható-e a latens vélemény szavazatokra. A felmérések gyakran éppen latens véleményt tárnak föl, abban az
értelemben, hogy míg a kérdezôbiztos föl nem tette a kérdést, a válaszadók
még meg sem fogalmazták azt a maguk számára. Tehát olyan dologgal
kapcsolatban foglalnak állást, amelyrôl korábban nem voltak sem pozitív, sem
negatív gondolataik. A vélemény abban az értelemben is latensnak tekinthetô, hogy teljességgel valószínûtlen, hogy hatással lesz a szavazatra, majd
amikor eljön a következô választások ideje. Statisztikai alapon bízhatunk abban, hogy ha az egész népességnek föltettük volna azokat a kérdéseket, amelyeket a mintaként szolgáló csoport megválaszolt, akkor a vélemények megoszlása arányait tekintve körülbelül ugyanaz lett volna. Azt azonban nem
jelzik a válaszok, hogy mi lett volna az emberek véleménye, ha teljes körûen
megvitatták és elemezték volna az adott problémát.
A választói állásfoglalás elôrejelzése e problémájának egyik aspektusa,
amely kétségtelenül részben latens jellegû, mutatkozik meg az egészségügyi ellátás megítélése és a kormány ezzel kapcsolatos teljesítményének
értékelése közötti viszonyban. Az 1956-os mintában a válaszadók nagy
többsége egyetértett azzal, hogy „a kormánynak gondoskodnia kellene
arról, hogy az emberek jutányos áron kapjanak orvosi és kórházi ellátást”.
Azokat, akiknek e kérdésben véleményük volt, ugyanazon interjú során
kicsit késôbb megkérdezték, hogy e gond megoldásában a kormány túl
messzire megy, kevesebbet tesz a kelleténél, vagy mi a helyzet. A kormány
teljesítményének megítélése bizonyos mértékig jelzi azt is, hogy mi a
válaszadó véleménye az alapkérdésrôl. Azoknak, akik szerint a kormánynak dolga az egészségügy támogatása, csaknem harmada sosem hallott
arról, hogy mit tesz a kormányzat e területen, illetve nem volt véleménye e
tevékenységrôl. Azoknak, akik ellenezték a kormányzati részvételt, egy
kicsit nagyobb aránya nem hallott még arról, hogy mit tesz a kormányzat e
területen, illetve nem volt véleménye e tevékenységrôl. Ezeknek a személyeknek nyilvánvalóan olyan véleménye volt, amely talán csak akkor
befolyásolta volna szavazatukat, ha további információ vagy érvelés
aktivizálta volna azt. Az sem nagyon valószínû, hogy azok, akik szerint a
kormány „nagyjából helyes” egészségpolitikát folytat, erre figyelemmel
döntöttek volna a választások idején. Potenciális befolyással leginkább
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annak a csoportnak a választói magatartásában számolhatunk, amely szerint
a kormánynak jelen kellene lennie az egészségügyben, és kevesebbet tesz,
mint kellene.3 Az adatokat az 1. táblázat mutatja be.
1. táblázat Az egészségügyi ellátással kapcsolatos vélemény és a kormány egészségüggyel kapcsolatos tevékenységének megítélése közötti összefüggés
A kormányzati teljesítmény
megítélése

A kormány beavatkozásának helyeslése

A kormány túl sokat tesz
Nagyjából helyes
Kevesebbet tesz, mint kellene
Nincs információm a
kormányzati tevékenységrôl,
nem tudom
Létszám

Erôsen
támogatja

Támogatja

Nem
tudja

Ellenzi

Erôsen
ellenzi

*
12
61
27

*
22
44
34

3%
27
23
47

5%
49
10
36

9%
51
5
35

100
676

100
272

100
148

100
139

100
320

* Azokat a válaszadókat, akiknek véleményük volt arról a kijelentésrôl, hogy „a kormánynak gondoskodnia kellene arról, hogy az emberek jutányos áron kapjanak orvosi és
kórházi ellátást”, megkérdezték, hogy e gond megoldásában a kormány túl messzire
megy, kevesebbet tesz a kelleténél, vagy mi a helyzet. A következô lehetôségek közül
választva reagálhattak: Nincs információm a kormányzati tevékenységrôl; Határozottan
túl sokat tesz; Egy kicsit túlságosan beavatkozik; Nagyjából helyes; Egy kicsit kevesebbet
tesz, mint kellene; Sokkal kevesebbet tesz, mint kellene; Nem tudom.
Forrás: Survey Research Center. University of Michigan, 1956.

2. A latens vélemény aktivizálódása
A latenciával kapcsolatos elmélet mint egy ingerre adott egyszerû válaszreakció4 csak részben magyarázza az események nyomán kialakuló
véleményeket. Az biztos, hogy vannak emberek, akik bármely politikai ingerre úgy alakítják ki álláspontjukat, hogy szinte automatikusan alkalmaz3

Ez körülbelül a minta 30%-át jelenti.
Aligha kell azt kimondani, hogy a latens közvéleményre vonatkozó elméletnek ez a magyarázata pszichológiailag nagyon leegyszerûsített. Az attitûdökrôl és ezek kialakulásának
természetérôl, formálódásukról és változásukról fejlettebb és kidolgozottabb elméletek születtek. Miután a szükséges empirikus vizsgálatok eredményei már rendelkezésre állnak, ezek
az elméletek alapot szolgáltathatnak a latens közvélemény aktivizálódásának, folyamatának
és következményeinek meggyôzôbb magyarázatára. Lásd Daniel Katz: „The Functional
Approach to the Study of Attitudes”. Public Opinion Quarterly, XXV. (1960), 163–204.

4
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zák a fejükben levô kész normákat vagy elképzeléseket. Más kérdéseknél és
más helyzetekben a tömegek véleményét nagyrészt a felvetett gondolatokra
és az eseményekre adott többé-kevésbé racionális válaszok határozzák meg.
Ez a meggyôzôdés valószínûtlennek hangozhat, hiszen olyan széles körben
terjedt el az a pszichológiai elmélet, amely szerint az ingerek általában
automatikus válaszokat generálnak. Meg kell adni, tényleg kevés az olyan
nagy jelentôségû kérdés, amely nemcsak fölkelti a népesség nagy tömegeinek érdeklôdését, hanem el is indít egy mérlegelési folyamatot. Eleve
nagyon kevés az olyan ügy, amely megérinti az emberek nagy részét.
Mégis idôrôl idôre fölmerülnek olyan kérdések, amelyek általános érdeklôdésre tartanak számot, és amelyeket széles körben vitatnak, hogy végül
olyan vélemény kristályosodjék ki, amely nem magyarázható meg úgy,
mint a fejünkben levô kész konstrukciók által diktált mechanikus válaszreakció.
Azoknak az ingereknek, amelyek életre keltik a latens véleményt,
jelentôségük van abból a szempontból is, hogy meg tudjuk határozni a
latens vélemény elôrejelzésének a kormányzásban elfoglalt helyét is.
Bizonyos szerzôk horrorisztikus leírásaiban szerepelnek ördögi politikusok,
akik pszichológusokkal szövetkezve mérik be egyes kijelentések, állásfoglalások vagy akár csak szavak feltételezhetô hatását a közvéleményre. Ez
a koncepció azt feltételezi, hogy az emberek általában nagyon érdeklôdnek
a közélet iránt, és odafigyelnek minden politikai megnyilvánulásra. Nagyon
nehéz dolog a lakosság figyelmét felkelteni, sokkal nehezebb, mint aztán
manipulálni a közvéleményt. Annak van a legnagyobb valószínûsége,
hogy azok az ingerek, amelyek a népesség széles köreiben felélesztik a
latens véleményeket, nem egyszerûen a politikusok verbális megnyilatkozásai. Ha már találgatunk, inkább arra gondolhatunk, hogy objektív körülmények ragadják meg és tartják fönn az emberek figyelmét. Ahogy ezek
az objektív körülmények – gazdasági nehézségek, külsô fenyegetés, súlyos
igazságtalanságok – kialakulnak, olyan reakciókat váltanak ki, amelyek
természetére valószínûleg hatnak az emberek elvárásai és értékrendjük. És
bár a körülmények indítják el a közvélemény kialakulásának folyamatát,
nyilván nagyon felerôsíti hatásukat az, amikor némely politikai szónokok a
diagnózis felállításával és különféle gyógymódok receptjeivel állnak elô.
Mégsem az az ember benyomása, hogy a huncut kormányok manipulálják
az e tárgyban kialakuló közvéleményt. Inkább azt látjuk, hogy a
kormányok nem urai azoknak a körülményeknek, amelyek kiváltják az
ellenséges közvéleményt. A közvélemény abban a folyamatban formálódik,
ahogyan a nyilvánosság reagál bizonyos eseményekre és az azokkal
kapcsolatos kormányzati intézkedésekre. Jelentôsen hozzájárulhat e folyamat
megértéséhez az, ha különbözô olyan tipikus helyzeteket vizsgálunk,
amelyekben latens vélemények aktivizálódnak.
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A válaszreakció
A latens véleményre vonatkozó elmélet feltételezi, hogy létezik az egyszerû
válaszreakció. Valamilyen inger elôhív egy attitûdöt, és akkor elôbukkan egy
addig latens vélemény. Nyilvánvaló, hogy a latens vélemény aktivizálódásának mint egyszerû akció-reakció jellegû folyamatnak a felfogása módosítandó,
mivel figyelembe kell venni a kommunikáció, az információ és az érzékelés
tökéletlenségét.5 Ezek a változtatások igen fontosak lehetnek abban a tekintetben, hogy miként gondolkodunk a politika mint rendszer mûködésével kapcsolatos latens vélemények aktivizálódási folyamatának helyérôl. Ha az ember
a rendszert úgy képzeli el, hogy az olyan latens véleménnyel rendelkezô
egyénekbôl áll, amely egy szóra felszínre kerül, akkor olyan konstrukció áll
elôttünk, amely könnyedén irányítható a megfelelô varázsszavakkal operálni
tudó egyének által. Tényleg vannak bizonyos felmérési eredmények, amelyek
határozottan abba az irányba mutatnak, hogy egyes kérdésekben többékevésbé a feltételes reflex pavlovi törvénye mûködik akkor, amikor valamilyen
inger elôhívja az addig rejtett véleményt. De az inger gyakran nagyon kis
számú embert ér el. Vagy eleve kevesen érzékelik, vagy sokan azok közül,
akik reagálnak rá, ellentétes hatások folytán végül másként foglalnak állást.
Van egy olyan eset, ami mind az egyszerû válaszreakcióra, mind annak – az
adott esetben éppen – elhanyagolható mértékére jó példa. Arról van szó, amikor
1940-es kampányában Franklin D. Roosevelt Mussolini „orvtámadását”
emlegette. A közhiedelem azt tartja, hogy Rooseveltnek ez a Mussolinit becsmérlô kijelentése átkergette az olasz származású szavazókat a republikánusokhoz. Ha azonban hitelt adunk a Crossley-féle közvélemény-kutatásnak,
azt kell mondanunk, hogy volt ilyen átállás, de nem jelentôs létszámban.
1936-os szavazók

Általában a népességben
Landon szavazója
Roosevelt szavazója
Olasz származásúak közül
Landon szavazója
Roosevelt szavazója
5

1940-es pártpreferenciák
Roosevelt

Wilkie

Bizonytalan vagy nem szavazó

%

%

%

3,4
70,2

95,0
24,2

1,6
5,6

2,8
64,4

91,6
23,9

5,6
11,7

Lazarsfeldnek a szavazói döntésével kapcsolatos elemzései igazolják az adott ügyekkel
kapcsolatos vélemény aktivizálódási folyamatának bonyolultságát. Bonyolult folyamat során
kerülnek interakcióba az alapvetô attitûdök, a csoporthoz tartozás érzése és egyéb tényezôk egy
adott eseménysor érzékelésével, és ezáltal kristályosodik ki valamely elhatározás, amely aktivizálja a párthoz tartozás addig latens érzését, és az embereket szavazói állásfoglalásra készteti.
Feltételezhetô, hogy hasonlóan bonyolult folyamat elôzi meg a közönség vagy annak egy része
politikai ügyekben vallott nézeteinek kialakulását. Errôl a folyamatról viszont nem áll
rendelkezésünkre olyan jelentôs tanulmány, mint a The People’s Choice.
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Kevéssel a választások elôtt készült egy felmérés, amelynek adatai az alábbiak:
1940-ben az 1936-ban Rooseveltre szavazott olaszok csak nagyon kicsivel
nagyobb arányban részesítették elônyben Wilkie-t, mint általában a népesség.
Még azt is gyaníthatjuk, hogy ez a felmérés alábecsülte e különbség nagyságrendjét. Még ha megengedjük is, hogy lehetett egy kis tévedés az adatokban, az
eredmény mégis azt mutatja, hogy ebben az esetben korlátozott mértékben mûködött a válaszreakció-hatás, valamint hogy sok egyéb befolyásnak nagyobb jelentôsége lehet a választói magatartás szempontjából, mint a születési helynek. Még
az ilyen érzelmi kérdésben meglévô latens véleményt is eltéríthetnek súrlódások,
a kommunikáció hibái vagy egymással összeütközésbe kerülô értékrendek.

Egyetértett
Nem értett egyet
Nem volt véleménye

Általában
az emberek

Szakszervezeti
tagok

%
73
18
9

%
52
41
7

Az olasz származású érzékeny szavazók esete mégis bizonyítja azt, hogy egyegy esemény képes arra, hogy hirtelen felszínre hozzon bizonyos kérdésekben
egyesek lelkében gyökeret vert vélekedéseket. Ilyen helyzet lehet az, amikor egy
meglehetôsen kicsi közönségben alakul ki nagyon egységes álláspont és erôs
érzékenység egy dolog iránt. Egy másik típus lehet az, amikor egy cselekményre
sokan odafigyelnek, ráadásul nagyon széles körben nyilvánítanak ki véleményt
vele kapcsolatban. Ilyen lehet, mondjuk, egy magas rangú közintézményben
tevékenykedô kisszerû tolvaj általános megvetése.
Egy adott kijelentés vagy cselekedet által majdan aktivizált véleménynek
(illetve aktivizálódása következményeinek) megjóslását tovább nehezíti az a tény,
hogy az inger olyan választ eredményezhet, amely mögött különbözô embereknek más és más, esetleg egymásnak ellentmondó értékrendje munkál. E lehetôségeket jól mutatja két olyan kérdés, amelyeket 1957-ben tett föl az AIPO (Amerikai
Közvélemény-kutató Intézet). Az elsô kérdés „a munkához való jogot firtatta.
A nyitott mûhely fogalmát tartalmazó törvény hívei azt állítják, hogy egyetlen
amerikaitól sem szabad megkövetelni azt, hogy belépjen valamilyen magánjellegû szervezetbe, például egy szakszervezetbe, ha nem akar. Ön egyetért ezzel,
vagy nem?” Az erre a kérdésre adott válaszok megoszlása a következô volt:
A nagyközönség válaszának valószínûleg az volt az alapja, hogy az emberek
a kényszer minden formáját elvetik, ugyanakkor a szakszervezeti tagoknak
ebben a speciális kérdésben bizonyos értelemben sajátos véleményük volt.
Amikor másképp fogalmazták meg a kérdést, a tisztesség aktivizálódó
követelménye más véleményt diktált. A második esetben így tették föl a
kérdést: „Azok, akik ellenzik a »munkához való jog«, azaz a nyitott mûhely
fogalmát tartalmazó törvényt, azt mondják, hogy ha minden dolgozó nyer
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azzal, amit a szakszervezet kiharcol, akkor minden dolgozónak be kellene
lépnie és anyagi támogatást kellene nyújtania a szakszervezet munkájához. Ön
egyetért ezzel, vagy nem?” Az így föltett kérdésre adott válaszok megoszlása a
következô volt:

Egyetértett
Nem értett egyet
Nem volt véleménye

Általában
az emberek

Szakszervezeti
tagok

%
73
18
9

%
52
41
7

A kétféle megfogalmazás eredményezte különbözô válaszokból látható, miért
fontos az, hogy hogyan tálalják az ügyeket a közvéleménynek. Az egyik
megfogalmazásban támogatást kaphat az, ami más módon elôadva ellenkezést
váltana ki.6 Az egymásnak ellentmondó reakciók egyben a latenciaelmélet
korlátaira is rámutatnak. Ha az embereknek különbözô mércéik vannak adott
ügy megítélésére, és amikor a politikai ingerek özönében mindegyik megtalálja
a maga megszólítását, a kollektív reakciót tekinthetjük akár racionális számítás,
akár egyszerû visszacsapás eredményének.
A latens vélemény egy másik aspektusa, amely meg is könnyíti az elôrejelzést, és a politikai folyamatban betöltött jelentôs szerepét is körvonalazza,
kapcsolódása az objektív körülményekhez. Ha bizonyos objektív fenyegetéseket
és hiányjelenségeket megfelelôen kihasználnak, akkor az amerikai politikai
kultúrára tekintettel a közvélemény esetleg kormányzati közbelépést követelhet.
Az, hogy vajon sokat jelent-e e reakció megjelenése szempontjából valamely latens
vélemény aktivizálódása, tulajdonképpen kétséges, mégis a kormányoknak
számolniuk kell az ilyen típusú reakcióval, amikor cselekedeteiknek a közvéleményre tett valószínû hatását mérlegelik. Ennek illusztrációjaként érdemes
megvizsgálni a 2. táblázat adatait, amelyek megmutatják a kapcsolatot az egyéni
anyagi helyzet és azon felvetésre adott válasz között, amely szerint a kormánynak gondoskodnia kellene arról, hogy mindenki munkát találjon, aki
dolgozni akar. Számottevôen erôsebb a gondolat támogatottsága azok körében, akik elégedetlenek anyagi helyzetükkel. Nyilvánvalóan arra számíthatunk, hogy ha a gazdasági helyzet úgy változna, hogy jelentôsen megnône
azoknak a létszáma, akik elégedetlenek, akkor a kormány munkahelygarantálási kötelességével kapcsolatos gondolat támogatottsága is erôsen
6

Reprezentatív mintán végzett felmérések lehetôvé teszik azt, hogy megalapozott elôrejelzést
adjunk arról, hogy mi lesz a közvélemény reakciója meghatározott kampánytémákra
vagy – hogy e tanulmány terminológiájával éljünk – hogy milyen latens véleményt hoz
felszínre valamely kampánytéma. Így egy, a „munkához való jog” kérdésében kezdett
kampány elején végzett felmérés feltárta azt, hogy a négerek úgy tekintettek a “munkához
való jogot” megfogalmazó törvénytervezetre, mint amely egyenlôséget ígér számukra a
munkához jutásban. Intenzív felvilágosítómunkával sikerült korrigálni ezt a tévedést.
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2. táblázat Elégedettség a jelenlegi anyagi helyzettel a munkalehetôségek
összefüggésében foglalkozási csoportok szerint*
Elégedettség az anyagi
helyzettel

Foglalkozás szerinti csoportok és véleményük arról, kell-e a
kormánynak minden állampolgár számára
munkalehetôséget garantálni
Szellemi
dolgozók

Elégedett
Többé-kevésbé elégedett
Elégedetlen

(%)
igen
43
44
51

(%)
nem
39
38
38

Fizikai dolgozók

(%)
igen
60
63
77

(%)
nem
25
22
12

Farmerek

(%)
igen
51
51
63

(%)
nem
27
28
12

* A pénzügyi helyzettel kapcsolatos elégedettség kapcsán a következô kérdést tettük föl:
„Az is érdekelne bennünket, hogy anyagi szempontból hogyan boldogulnak manapság
az emberek. Ami önt és családját illeti, azt mondaná-e, hogy önök nagyon elégedettek
jelenlegi anyagi helyzetükkel, hogy többé-kevésbé elégedettek, vagy azt, hogy egyáltalán nem elégedettek?” A táblázat adatait a következôképpen lehet értelmezni. A jelenlegi
anyagi helyzetükkel elégedett szellemi dolgozók 43%-a értett egyet abban, hogy a
kormánynak gondoskodnia kellene arról, hogy mindenki munkát találjon, aki dolgozni
akar; 19%-nak más volt a véleménye. És így tovább. A két szám összege azért nem 100,
mert vannak olyan típusú válaszok, mint „attól függ”, és mert egyeseknek nincs véleményük.
Forrás: Survey Research Center. University of Michigan, 1956.

emelkedne. Az országban mindenütt javasolnák azt, hogy élesszék föl a
WPA-t (Works Progress – késôbb Project – Administration, munkanélküliek
foglalkoztatását biztosító szervezet).7 Mégis, ahhoz, hogy tetten érhessük az
e kérdésben mûködésbe lépô latens véleménynek a kormányzás folyamatában elfoglalt helyét, ahhoz az adott kultúra politikai értékeinek rendszerét kell szemügyre vennünk. A munkalehetôségek kormányzati garanciájára vonatkozó kulcskérdés csak akkor tehetô fel érvényes válasz reményében, ha az adott társadalomban érvényes az a felfogás, amely szerint a
politika a megfelelô eszköz a munkanélküliség kezelésére. (Vannak olyan
közösségek, ahol gyûjtést rendeznének a helyzet kárvallottjai javára, másutt
a sámánhoz fordulnának.) Az érvényesség fontos kritériuma az, hogy ez a
meggyôzôdés áthassa az egész társadalmat, azaz hogy ne csak azok gondolkodjanak így, akiket érint a dolog. Például azokra gondolunk, akik felmérésünkben az elégedettek csoportjába kerültek. Amint azt a táblázat is mutatja, az ilyen személyek közül is nagyon sokan egyetértettek azzal, hogy a
7

Vö. Bernard Berelson: „Events as an Influence upon Public Opinion”. Journalism
Quarterly, XXVI (1949), 145–148.
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kormánynak van felelôssége a munkaalkalmak teremtésében. A propagandára vagy a körülményekre (illetve a kettô kombinációjára) adott választ
messzemenôen meghatározza a társadalom által elfogadott értékeknek és az
emberek várakozásainak jellege.
További illusztrációt szolgáltat az egyéni anyagi helyzet megítélése és a
politikai nézetek közötti kapcsolatra a 3. táblázat. Az elégedettséget és
elégedetlenséget a következô javaslattal hoztuk kapcsolatba: „A kormánynak gondoskodnia kellene arról, hogy az emberek jutányos áron kapjanak
orvosi és kórházi ellátást.” Az elégedettség szerinti véleménykülönbség a
fizikai dolgozók körében kifejezettebb. Az elégedetlenek mintegy háromnegyedének volt az az álláspontja, hogy a kormányzatnak támogatnia kellene az állampolgárokat az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben, míg
az elégedetteknek csak alig több mint a felének volt ez a véleménye. Ez is
olyan helyzet, ahol elég nagy biztonsággal elôre lehet jelezni, ha az elégedetlenek száma növekszik, akkor a társadalom egészét tekintve erôsödik az
egészségügyi ellátás állami feladatként tételezésének támogatottsága.8
Az eseményeknek az emberek véleményére gyakorolt hatását a népességet átható hitek és attitûdök fényében kell látnunk. Lehet például,
hogy az egészségüggyel kapcsolatos többségi véleményt nagyon erôsen befolyásolja az általános társadalmi szolidaritás, azaz az embereknek a betegek
ellátása iránti közösségi felelôsséggel kapcsolatos érzése. A közvélemény
formálását célzó cselekedetek és propagandatevékenység sokszor leginkább
annak feltárására irányuló erôfeszítéseket jelent, hogy a különbözô helyzetû
emberek számára mit jelentene az egészségügy állami befolyásolása. A tájékoztatás azután elôhívhat valamely latens véleményt. Hiszen egy más típusú társadalomban, ahol az az általános felfogás, hogy „hadd hulljon a
férgese”, ugyanazon információkra nyilván másképp reagálnak az emberek. Nagyon valószínû, hogy az amerikai társadalomban az alapvetô célokat
tekintve létezô egyetértés az oka annak, hogy a politikai viták tárgya gyakran az, hogy mik a tények, amelyekkel számolni kell. A tények elismerésével szembeni ellenállás sokszor azért olyan erôs, mert a helyzet pontos
körvonalazása révén már egyértelmûen megmutatkozik, hogy milyen döntés a helyénvaló.

8

Ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni a feltételek változásakor várható következményeket,
szükség van arra, hogy idôrôl idôre ismertté váljanak az ügyben érvényes közkeletû
nézetek. Kevés olyan eset van, amelyre olyan jó példaként hivatkozhatunk, mint amikor
a Wisconsin Agriculturalist rendszeresen mérte a wisconsini farmerek véleményét azzal
kapcsolatban, hogy Ezra Taft Benson mezôgazdasági miniszter jól végzi-e a dolgát. 1953
júliusában 13% gondolta azt, hogy nem jól végzi a munkáját. 1956 januárjára már 55%nak volt ez a véleménye. E két idôpont között a wisconsini tejfeldolgozók helyzete
különösen sokat romlott, amit megszólalásaikban alaposan ki is használtak az ellenzéki
politikusok.

4.fejezet

8/23/07

12:31 PM

Page 662

662

NEGYEDIK FEJEZET NYILVÁNOSSÁG,

KÖZVÉLEMÉNY

3. táblázat Elégedettség a jelenlegi anyagi helyzettel az egészségügyi ellátás állami
feladatként való meghatározásával kapcsolatban, foglalkozási csoportok szerint*
Elégedettség az anyagi
helyzettel

Foglalkozás szerinti csoportok és
véleményük arról, kell-e a
kormánynak foglalkoznia az
állampolgárok egészségügyi
ellátásával
Szellemi
dolgozók

Elégedett
Többé-kevésbé elégedett
Elégedetlen

(%)
igen
38
52
49

(%)
nem
40
32
31

Fizikai dolgozók

(%)
igen
53
57
72

(%)
nem
24
22
10

* A táblázat értelmezésére lásd a 2. táblázat jegyzetét.
Forrás: Survey Research Center. University of Michigan, 1956.

Lehet, hogy az objektív valóság megismerése közvetlenül nem aktivizál
latens véleményt, mert a politikusok közvetítenek a tények és a társadalom
tagjai között, amikor cselekvésre buzdítva fölhívják a figyelmet bizonyos
tényekre. A szociológiai megfigyelés modern technikái teszik lehetôvé a
politikai vezetôk számára azt, hogy elég pontosan megfigyeljék az objektív
feltételeknek azokat az irányvonalait, amelyek aktivizálhatják a közvéleményt. A politikusok, különösen az ellenzékiek, hajlamosak arra, hogy állandóan figyeljék a statisztikai adatokat, és ugrásra készen álljanak a
kormányzat kritikájával, mielôtt még az érintett politikus megnyikkant
volna. A közvélemény-kutatási adatok fontos iránymutatók a kormánynak,
ha az meg akar felelni az embereknek. A szociológiai mérés modern eszközeinek kialakulása elôtt valószínûleg a feltételek sokkal keményebb változására volt szükség ahhoz, hogy azokat széles körben érzékeljék. Ha csak a
közelmúltat, az 1930-as éveket tekintjük, a politikai vitákat elemezve azt látjuk, hogy az adatok hiánya folytán egyesek azt képzelték, hogy a munkanélküliség növekedése nem is létezô valóság, ezért azzal felesleges foglalkozni.

A vélemény megváltozása, illetve átfordulása
Bizonyos helyzetekben arra lehet számítani, hogy a latens vélemény az inger és válaszreakció formális logikai kapcsolatában direkt módon aktivizálódik. Kétségbe vonható az, hogy ennek a nézetnek valódi köze volna
a közvéleménynek azon kérdésekre adott reakcióihoz, amelyek komolyan
foglalkoztatják az embereket, fölborzolják a kedélyeket, és igazán jelentôs
kormányzati lépéseket érinthetnek. Az ilyen, nagy közös ügyeket érintô,
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általános figyelmet keltô dolgok – ugyan nagyon ritkán elôforduló – olyan
helyzetek, amikor új kérdéseket kell megválaszolni, újra kell formálni az
elménkben addig kialakult bizonyos képeket, azaz éppen ezekben az
újszerû helyzetekben az ember nem korábbi sémákat alkalmaz automatikusan. Az a benyomásunk, hogy ilyen körülmények között a tömeg többékevésbé racionális módon ítél, és nagy ügyekben általában a többségi
álláspont húzza maga után a közvéleményt. A nagy kérdésekben formálódó
álláspontok azt látszanak igazolni, hogy a közvélemény manipulálására és
irányítására tett kísérletek sem szükségszerûen sikeresek; az események
megállíthatatlan folyamata általános figyelmet kelt, és ahogy az új álláspont
lábra kap és megerôsödik, úgy merül feledésbe a régi. Egyre nagyobb az új
támogatottsága, s ahogy erôsödik, a körülmények, problémák és események
vonatkozásában új verbalizált sztereotípia születik a tömeg ajkán.
Nem sûrûn állnak elô olyan fordulatok, amelyek pontosan megfelelnek
ennek a leírásnak, és még ritkábbak az olyanok, amelyekrôl megbízható
adataink is vannak. A legszembeszökôbb példa talán az amerikaiak véleményének megváltozása azokkal az eseményekkel kapcsolatban, amelyek folytán beléptünk a második világháborúba. Ezeknek az eseményeknek olyan
erôs volt a hatásuk, hogy számos korábbi közügyben alapvetôen megváltoztatta a közvéleményt. A kötelezô katonai szolgálattal szembeni ellenállás,
ami alaposan meggyökeresedett amerikai magatartásforma volt, egyre jobban
csökkent, ahogyan az európai helyzet alakulása fenyegetô közelségbe hozta a
háborút. Az AIPO (Amerikai Közvélemény-kutató Intézet) többször föltette azt
a kérdést, hogy: „Ön szerint helyes volna az, ha minden épkézláb húszéves
férfi eltöltene egy évet a hadseregben, a légierônél vagy a haditengerészetnél?” A különbözô idôpontokban adott válaszok így alakultak:
Ahogy a sorozással kapcsolatos álláspontok változtak, elég jelentôs számú
állampolgár kezdte megváltoztatni azt a hagyományosan elfogadott álláspontját, mely szerint helyes az, ha az elnökök csak kétszer választhatók
meg. A külföldi események hatására az amerikaiak abból a szempontból is
figyelték a hazai kormányzati munkát, hogy mennyire felel az meg a
külpolitikai kihívásoknak. Arra a kérdésre (és variációira), hogy „Ha Roosevelt elnök harmadszorra is indulna a választáson, ön rá szavazna?”, az
„igen” válaszok aránya a következôképpen alakult:

1938. december (a müncheni egyezmény után)
1939. október (a háború kitörése után)
1940. június 2. (Németalföld lerohanása után)
1940. június 23. (a francia kapituláció után)
1940. július
1940. augusztus

Igen
(%)
37
39
50
64
67
66

Nem
(%)
63
61
50
36
33
34
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1939. augusztus
1939. december
1940. május
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40%
38%
40%
46%
57%

A jövôt illetô eme véleményváltoztatás mellett a történelem értékelése is
átalakult. Az elsô világháborút követô idôszakban megerôsödött izolacianizmus természetes következménye volt az az általános vélekedés, amely szerint az Egyesült Államoknak nem kellett volna belekeverednie a háborúba.
Mégis, amikor Európából új konfliktusok hírei érkeztek, az emberek elkezdték megváltoztatni a véleményüket. Az AIPO (Amerikai Közvéleménykutató Intézet) többször föltette azt a kérdést, hogy: „Ön szerint hiba volt,
hogy az Egyesült Államok részt vett a háborúban?” A különbözô idôpontokban adott válaszok így alakultak:

1937. január
1939. február
1939. október
1939. november
1941. január
1941. március
1941. április
1941. december

Igen
Nem
(%)
(%)
70
30 = 100
48
37
59
28
39
42
40
44
39
43
35
47
21
61

Nincs véleménye
(%)
8
15 = 100
13
19
16
18
18
18

Ezzel párhuzamosan változtak a Népszövetséggel kapcsolatos nézetek is.
Egyre többen gondolták úgy, hogy helytelen volt az Egyesült Államok részérôl,
hogy nem csatlakozott a nemzetközi szervezethez. Az AIPO és a NORC (National Organization for Research of the University of Chicago, a chicagói egyetem
országos kutatóközpontja) többször készített felmérést az arra a kérdésre adott
válaszokról, hogy „Ön szerint helyesebb lett volna, ha a háború után az Egyesült Államok is belép a Népszövetségbe?”, és az alábbi eredményeket kapták:

AIPO – 1941. július
NORC – 1942. július
NORC – 1942. augusztus
NORC – 1943. január
AIPO – 1944. június
NORC – 1942. július

Igen

Nem

(%)
37
46
47
51
53
46

(%)
37
23
28
23
20
23

Nincs
véleménye
(%)
26
31
25
26
27
31
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Lehet azt mondani, hogy mindezek a véleményváltozások csak a
változatlan latens vélemények és a politika eseményei közötti mechanikus
interakció következményei, ám ez az érvelés nem nagyon állná meg a
helyét. Sokkal egyszerûbb és természetesebb úgy jellemezni a folyamatot,
hogy a közvélemény a racionalitás értelmében, az események és a politikai
vezetôk által felvázolt, egymással versengô programok hatására változott
meg. Ez gyökeresen más felfogását jelenti a közvélemény történelmi
fordulópontokon tanúsított viselkedésének, mint az elôbbi.

A vélemény változásának és megfordulásának keverékei
Kétségtelen, hogy a közvélemény álláspontja annak megfelelôen változik,
ahogy az események és problémák fölmerülnek. Elôfordul, hogy szinte
általános sztereotípia munkál. Máskor a fölmerülô kérdés olyannyira új,
hogy az részben vagy egészében új megfontolások alapján egy egész nézetrendszer átalakulásához vezet. Ismét más esetekben a különféle körülmények elegye lehet meghatározó. Némelyek a megszokott reflexek alapján
reagálnak, mások viszont egy többé-kevésbé racionális folyamat során módosítanak reakciójukon, vagy szakítanak szokásos hozzáállásukkal, és sajátos
véleményt formálnak. Talán megfelelô példát szolgáltat erre a vegyes helyzetre a vélemények általános megváltozása az 1937-es nagy vita során, amikor Roosevelt elnök javaslatot tett a Legfelsôbb Bíróság átszervezésére.
A Legfelsôbb Bíróság hagyományos nagy tekintélye megkopott akkor,
amikor egymás után utasította vissza azokat az intézkedéseket, amelyeket a
nagy gazdasági világválság keltette problémák leküzdésére terveztek. A bíróság helyzete heves vita tárgya lett Roosevelt azon javaslata nyomán, hogy
jogszabály módosításával fiatalítsák meg a testületet, tegyék lehetôvé
további törvényszéki bírák kinevezését. Ez a javaslat óriási vitákat váltott ki.
Az átszervezési terv ellenzôi azt mondták, hogy a terv a köztársaság alapjait
támadja, diktatúrához vezetne, egyébként is ellentétes az Alkotmánnyal.
Akik a terv mellett voltak, aligha kelhettek versenyre ezzel az érvrendszerrel, de erôsen ragaszkodtak ahhoz, hogy arra mindenképpen szükség
van, hogy újragondolják a bíróság helyét a politikai rendszerben, ha eleget
akarnak tenni az érintettek óhajának, és meg akarnak felelni a kor legégetôbb kihívásainak. Ahhoz, hogy támogatást szerezzenek a javaslatoknak,
a mellette érvelôknek – kihasználva az események és körülmények adta
esélyt – el kellett érniük és befolyásolniuk kellett a közvéleményt; a latens
vélemény aktivizálásához az ellenzôknek nem kellett egyebet tenniük, mint
feléleszteni és megerôsíteni néhány elavult hívó szót.
A tervezettel kapcsolatos vita folyamán maga a Legfelsôbb Bíróság is tett
azért, hogy megváltoztassa a konfliktus feltételeit. Miután februárban Roosevelt elnök megtette javaslatát, 1937 márciusának végén a bíróság meg-

4.fejezet

8/23/07

12:31 PM

Page 666

666

NEGYEDIK FEJEZET NYILVÁNOSSÁG,

KÖZVÉLEMÉNY

változtatta véleményét a minimálbérre vonatkozó jogszabály kérdésében,
majd hasonlóképpen járt el a munkaügyi törvény és a társadalombiztosítás
ügyében. Ahogy a vita folytatódott, az AIPO heti rendszerességgel végzett
közvélemény-kutatást az átszervezési tervezettel kapcsolatban. Az így
gyûjtött adatok betekintést engednek az események és a közvélemény alakulásának összjátékába. Februárban, a vita kezdetének idején 50-50% volt a
bíróság átszervezése mellett és ellen érvelôk aránya. Viszont úgy tetszik,
hogy amikor a bíróság döntött a minimálbér kérdésében, azzal elrontotta az
átszervezés támogatásának ügyét. A közvélemény egyre kevésbé állt a változtatás mellett, sôt, a vita során odáig is eljutott, hogy ha a bíróság úgy döntött, hogy megváltoztatja a magatartását, akkor igazán felesleges még be is
húzni neki egyet. A közvélemény alakulását mutatja az alábbi adatsor:9

Az átszervezés mellett
Az átszervezés ellen
Nincs véleménye

Február15. Május
Február
Május17.
17. Június
Június17.
17
15.
(%)
(%)
(%)
45
31
35
4
44
50
10
25
15

Azt gondolhatjuk a legáltalánosabb esetnek, hogy az emberek az események hatására megváltoztatják hozzáállásukat és értékrendjüket, de ebben az esetben azt láttuk, hogy ahogy telt az idô, folyt a vita és újabb események történtek – ahogy a bíróság maga is vitorlát bontott –, az események
megerôsítették a bíróság iránti tiszteletet, így a változtatás támogatása ellen
hatottak.
A latencia magatartásbeli alapjai. Az itt részletezett megfigyelések alapján
a latencia elméletét sikerült a formális logikai inger-válasz reakció egyszerû
sémájából a politika valós közegébe átemelni, ezzel megmutatkoztak a
latens vélemény politikai gyakorlatban való aktivizálódásának halvány
keretei. A jelenséget azok a folyamatok korlátozzák, amelyek azoknak a
személyeknek a számát limitálják, akikhez eljut a politikai inger. A korlátot
az ingert fölfogó emberek fejében rögzült releváns normák világossága
jelenti. Az a tény emeli a korlátot, hogy a politikai javaslattevôknek gyakran
az objektív körülményekre kell hivatkozniuk, hogy latens véleményt hívjanak elô. Az a tény, hogy nagyobb ügyekben racionális alapon formálódó
véleménnyel is számolni kell, korlátozza az aktivizálódást, vagy legalábbis
sajátos arculatot kölcsönöz annak.
Amint arra már céloztunk, az is meghatározó jellegû tényezô, hogy menynyire vannak olyan latens vélemények, amelyeket megfelelô inger aktivi9

Frank V. Cantwell: „Public Opinion and the Legislative Process”. American Political
Science Review, XI (1946), 924–935.
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zálhat. A közvélemény megoszlásának terepérôl keveset tudunk, de rendelkezünk bizonyos információval bizonyos olyan területekrôl, amelyekre nem
terjed ki a közvélemény figyelme, illetve amelyek nagyon ritkán lesznek
fontosak. Minden olvasó ismeri a közvéleménynek azokat az átfogóan
egyszerûsítô értelmezéseit, amelyek szerint a népesség körében bizonyos
szisztematikus ideológiai jellegû nézetek uralkodnak. Azt mondják, hogy a
tegnapi elektori szavazatok szerint a közvélemény határozottan jobbra
tolódott. Vagy hogy a közhangulat az országban radikalizálódott. Vagy hogy
most az arany középút filozófiája gyôzedelmeskedik. Ha tényleg ilyen nézetek
uralnák a közvéleményt, könnyû volna magyarázatot találni a latens vélemény
aktivizálódásának folyamatára. Akkor a jobboldaliak minden egyes kérdésben
automatikusan ugyanazt a jobboldali álláspontot foglalnák el, és a baloldaliaknak ugyanúgy kész, egyforma válaszaik volnának. Ezzel szemben úgy tetszik,
hogy az a felfogás, amely szerint a közvéleményben ilyen ideológiai sémák
mûködnek, óriási tévedés. Igazán elenyészô azok száma, akiknek a nézetei a
politikai eseményekkel kapcsolatosan ennyire mechanikusan alakulnak.
Következtetéseink azon az anyagon alapulnak, amelyet Campbell, Converse, Miller és Stokes az 1956-os választások során gyûjtöttek, majd elemeztek. A nyitott kérdésekre – hogy mi a válaszadók véleménye a Republikánus, illetve Demokrata Pártról és az elnökjelöltekrôl – adott válaszok elemzése révén lehetôvé vált az emberek politikai felfogás szerinti csoportosítása
(legalábbis amennyire e kérdések tükrözték azt). Osztályozásuk során
azonosították egyének egy olyan csoportját, akik egy liberális-konzervatív
skálával dolgoztak, amelynek mentén elhelyezhették az egyes ügyeket és
személyeket. Ezek a személyek, akikrôl feltételezhetjük, hogy az ügyekre
általában saját rendszerük vagy értékskálájuk szerint reagálnak, mindössze
2,5%-át adták a vizsgált mintának. Emellett igen engedékeny besorolás mellett is csak 9%-ról mondhatjuk azt, hogy tôlük nem állt távol az ideológiától
vezérelt véleményalkotás. A minta további 42%-áról azt mondhatjuk, hogy
nem volt kifejezett jobb- vagy baloldali irányultsága, de a politikai folyamatokról azt gondolták, hogy azok elsôsorban csoportérdekek kifejezôdései.10
Ezek a személyek a csoportok és a politikai vélemény megismerése alapján
különböztek a többiektôl. Némelyek a csoportok közötti meglehetôsen
bonyolult versengést láttak, mások sokkal primitívebb szerepet tulajdonítottak a politikában a csoportok megjelenésének. A minta további 24%-át
olyanok tették ki, akik úgy szemlélték a politikát, mint annak kifejezôdését,
hogy jobb vagy rossz idôk járnak, amit közülük némelyek a kormánynak
vagy egy politikai pártnak tulajdonítottak. Volt egy olyan, 22,5%-os csoportja
a megkérdezetteknek, akik nem igazán az adott ügy tartalmára reagáltak; a
10

1961 júliusában az AIPO országos felmérést végzett. A következô kérdéssel indítottak:
„Tudja ön véletlenül, hogy mit jelent az, ha valakit politikailag liberálisnak neveznek?”,
majd ugyanezt kérdezték a konzervatívokról is. A megkérdezettek 44%-ának volt
valamiféle fogalma e politikai címkék jelentésérôl.
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legtöbb ilyen állampolgár számára valószínûleg semmit sem jelentett volna a
bal és a jobb, a liberális és a konzervatív kifejezés. Bizonyos esetekben egy-egy
jelölthöz kötôdtek, esetleg egy párthoz, de a leghalványabb fogalmuk sem volt
a politikáról, amely feltüntethetô lett volna a liberális-konzervatív tengelyen.11
E felmérés több tanulsággal is szolgál tanulmányunk tárgya szempontjából. A legtöbb szavazó alapvetô attitûdjét olyan fogalomtár határozza meg,
amelynek nem része a politikai kifejezéseknek az a sora, amit a szakma és
még néhány politikus is használ; a legtöbb embernek nincsenek olyan latens nézetei, amelyek a megfelelô szimbólum manipulációja folytán megjelenhetnének a liberális-konzervatív tengelyen. A szavazók nagy tömegei
más típusú mércék alapján alakítják ki álláspontjukat. Ilyenek lehetnek
például bizonyos csoportérdekek, esetleg csak annak megítélése, hogy milyen idôk járnak, és annak megállapítása, hogy szerintük a helyzet melyik
pártnak köszönhetôen alakult úgy. Egyéb kérdésfeltevések valószínûleg
olyan bizonytalanabb mértékekre derítenének fényt, amelyek igen elterjedtek
a népesség körében, de a bizonyítékok inkább abba az irányba mutatnak, hogy
a közvélemény formálásában (a hazai gazdaság ügyeiben) leginkább a
gyakorlati dolgok játszanak szerepet, nem pedig akár a legegyszerûbb
ideológiai sémának az eseményekhez és cselekedetekhez való viszonya. A legtöbb ember valószínûleg egyszerûen azt gondolja, hogy jó volna, ha mindenki
munkát kapna, aki dolgozni akar, viszont azt, ha a kormány részt vesz a
munkahelyteremtésben, nem az individualizmus és kollektivizmus gigászi
küzdelme egy állomásának tekinti. Az, hogy a szisztematikus ideológiai nézetek gyakorlatilag hiányoznak az amerikai közvéleménybôl, arra enged
következtetni, hogy az meglehetôsen könnyen formálható és erôsen befolyásolják az adott idôszak tényleges feltételei és követelményei.12

3. Kormányzás és véleménylatencia
Úgy ábrázoltuk a kormányzást, mint amely a vélemények mátrixközegében
mûködik. Ez a mátrix kijelöli a lehetôségek bizonyos határait, hogy ti.
meddig mehet el a kormányzat anélkül, hogy az felfordulást gerjesztene a
társadalomban. A latencia elméletének segítségével ki tudjuk dolgozni a
kormányzás és a közvélemény viszonyának modelljét. A kormányzás folya11
E kérdések teljes körû elemzésére, a kategóriák részletes jellemzésére és az interjúkból
vett illusztratív részletekre lásd Angus Campbell – Philip E. Converse – Warren E. Miller
– Donald F. Stokes: The American Voter. New York, 1960, Wiley, 10. fejezet.
12
Az, hogy itt a tömegek véleményével foglalkozunk, semmiképp sem jelenti azt, hogy
alábecsüljük a politikai aktivistákból álló viszonylag szûk rétegnek az ideológiai tudását,
illetve hatásukat a kormányzati politikára. Le kellene folytatni az ideológiai elkötelezettség jelentôségére vonatkozó elemzést az Eisenhower-adminisztráció belpolitikáját
illetôen. Feltételezhetôen sok területen határozta meg akkor a kormányzat tevékenységét
a laisses faire típusú ideológia.
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mán a vélemények mátrixa változik, hiszen új események és új cselekedetek
kisebb-nagyobb mértékben aktivizálják a latens véleményeket, illetve adott
esetben teljesen új vélemények kialakulását generálják. Létrejöhet olyan
válság is, amely addig mobilizálja a véleményeket, hogy a kormányon erôt
vesz a félelem, és nem cselekszik, vagy esetleg a közvélemény követelése
olyan egyértelmûnek mutatkozik, hogy a kabinet impulzív módon, sôt
helytelenül cselekszik. Vagy az aktivizálódott véleményt annyira változékonynak és instabilnak ítéli a kormány, hogy békítô beszédekkel és kijelentésekkel próbálkozik, amelyeknek nincs érzékelhetô hatásuk a valóságos
folyamatokra, miközben pedig a népesség aggodalmainak lecsendesítését
várják. Az idô elôrehaladtával a válság elmúlhat, a felgerjesztett indulat
ismét latenssé lesz. Új események és körülmények folytán a közvélemény
figyelme elterelôdik; a vélemények mátrixa új formákat ölt és új politikai
tartalmat nyer.

Az odafigyelô és a közömbös tömeg összjátéka
A latens véleménynek, illetve az aktivizált vélemény változó tartalmának és
formájának a problémája egy bizonyos tekintetben a figyelem kérdése is. Ha
a közvélemény nem értesül a cselekedetekrôl és eseményekrôl, legyenek bár
akármilyen latens vélemények, azok nem alakulnak tudatos álláspontokká,
amelyeknek potenciális jelentôségük volna a választások szempontjából vagy
egyébként. Az, hogy mely latens vélemények aktivizálódnak, azon múlik,
hogy adott idôben mi kerül a közfigyelem fókuszpontjába, és – talán még
inkább azon – hogy mennyire érint ez a figyelem politikai témákat.
A legkülönösebb paradoxon az úgynevezett közvélemény alapján történô
kormányzással kapcsolatban éppen az, hogy milyen rendkívül csekély
mértékben érdekli a tömegeket az, hogy mit csinál a kormány. Ez a különös
helyzet két módon is megnyilvánul. Elôször is abban a kitartó (és sokszor
rövidlátó) törekvésben, ahogyan a kormányok igyekeznek olyan
cselekedeteket végrehajtani, amelyek nem ellentétesek a közvélemény
elvárásaival; másrészt pedig abban, hogy a kormányoknak milyen kevés
cselekedete van olyan nagy hatással sok emberre, hogy a figyelem felkeltése
révén bármiféle latens véleményt aktivizáljon.13
Sok cselekedet – az elsô típusból – olyan egyértelmûen abba a körbe
tartozik, amit általában helyesnek tartanak, hogy azok, akiket érint, jól
tudják, hogy a közvélemény feltétlenül helyeselné, ha kampánytéma vagy
13

A közvélemény figyelme megragadásának problémája nem csak a demokráciák gondja.
Graham Wallas 1908-ban rögzítette egy orosz terrorista nézeteit, aki azt mondta, hogy “a
parasztokkal nem érdemes viaskodni”. A forradalmi mozgalmak azzal tudnak figyelmet
kelteni, ha egy cárt, egy nagyherceget vagy egy minisztert sikerül megölni. Human
Nature in Politics. 3. kiad. London, 1920, Constable, 175.
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közbeszéd tárgya lenne. Nyilvánvaló, hogy a közös emberi normák képezik
alapját, vagy a döntés olyan jól tükrözi azokat az elvárásokat, amelyek az ún.
„nemzeti karakterbôl” vezethetôk le, hogy azt lehet mondani, hogy élvezi a
közvélemény támogatását, anélkül, hogy ezt meg kellene kérdezni, vagy
kutatni kellene. Az ilyen helyzet a valószínûnek látszó közvéleményben reménykedô megfontolást, rövidebben szólva, a közvélemény tényleges
figyelembevétele nélküli döntést jelent. Maguk a döntéshozók sokszor
annyira át vannak itatva a társadalom domináns értékeivel, hogy eszükbe
sem jut mérlegelni a közönség lehetséges reakcióit. Lehet továbbá, hogy olyan
kiterjedt konzultációt folytattak a közvetlenül érintettekkel, hogy a döntésükkel kapcsolatban eleve kizártak mindenféle felzúdulást.
A második megfontolnivaló az ügyek azon képessége, hogy megragadják
az emberek figyelmét, bizonytalanságot kelt a kormányokban. Annak
mértéke, hogy a közvélemény figyelmét mennyire kelti föl egy adott ügy,
meghatározó abból a szempontból, hogy mennyire fog az adott kérdés latens
véleményeket aktivizálni. A Kongresszus és az Egyesült Államok elnöke
döntéseinek elég nagy hányada, olyan döntések, amelyeket a szakértôk
igen jelentôseknek tartanak, alig keltenek figyelmet. Az a szûk kör, akiket
egy bizonyos kérdés megmozgat, persze figyel. A bizonytalansági tényezô
ott jelentkezik, hogy nem lehet tudni, a közvetlenül nem érintettek nagy
tömegeinek latens véleménye milyen mértékben aktivizálódik.
Ezekben a kérdésekben, amelyeknek láthatósága a tömegek számára
megjósolhatatlan, a döntések a kevés odafigyelô ember álláspontjának (továbbá vágyainak és óhajainak), illetve a közömbös tömegek véleménye hivatalos
becslésének összjátékában alakulnak. Azok a kis létszámú csoportok, amelyeknek nagyon határozott pozitív vagy negatív viszonyuk van egy tervezett
intézkedéshez, hallatni fogják a hangjukat, nem kell ahhoz jóstehetség, hogy
valaki megmondja, mi lesz az álláspontjuk, és majd akkor nem is érti senki
félre a mondanivalójukat. Ugyanakkor a kormányok többsége tudja, hogy a
közömbös tömegek latens véleménye nem is fog fölébredni, vagy ha mégis,
akkor nagyon erôtlen lesz annak a hangja. Sôt, mi több: ha aktivizálódik is a
rejtett vélemény, igen kicsi a valószínûsége annak, hogy az a választásoknál
közvetlenül jutalmazza vagy büntesse a politikust. Ezért egy sor kérdésben,
amelyeket – be kell vallanunk – nem tudunk pontosan megnevezni, a kormányok nagyfokú függetlenséget élveznek a közvéleménytôl annak eldöntésében, hogy miképpen cselekedjenek, és a rájuk figyelôk mely körét tartsák
szem elôtt. Az ilyen kérdésekben csak arra kell vigyázniuk, hogy úgy csomagolják be az intézkedést, hogy méltányosnak tûnjék, mert így elejét veszik
annak, hogy a dolog felhívja magára a közvélemény figyelmét, és mobilizálja
a latens érzelmeket.
Odafigyelés, közömbösség, latencia és a kormány kezdeményezôkészsége. Az, hogy a közfigyelem oly sok kérdésben kisebb érdekelt csoportokra
korlátozódik, ugyanakkor a tömegek közömbösek maradnak, és latens
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véleményük nem aktivizálódik, annak magyarázatául is szolgálhat, hogy
miért tetszik sokszor úgy, és nem megalapozatlanul, hogy az amerikai
kormányzás a legkülönfélébb érdekek kiszolgálója. Mégis, nagy néha
elôfordul, hogy a tömegek is érdeklôdnek valamely ügy iránt, és akkor
mintha a latens vélemény aktivizálódna, és azokat a demokratikus ideálokat
kifejezô intézkedéseket követelne, amelyek máskor ritkán képezik komoly
megfontolás tárgyát. Ilyenkor érezni azt, hogy a közvéleménynek ereje van,
és akkor a kormány tekintélyével sikerül letörni a szûkebb és általában
erôszakos csoportok ellenállását és ellenkezését.
Elgondolkodhatunk azon, hogy melyek a jellemzôi ezeknek az aktív
idôszakoknak, amikor a felgerjedt tömeg látszik uralkodni. Talán az egyik
fontos jellemzô az, hogyan értelmezi az elnök a saját szerepét. A latens
vélemény aktivizálásának elôfeltétele a figyelem megragadása, és az amerikai politikai színtéren csak az elnök szava elég erôs ahhoz, hogy felkeltse
a politika iránt általában közömbös tömegek érdeklôdését. Fel kell kelteni az
érdeklôdésüket, egyszersmind irányt is kell mutatni, meg kell magyarázni
a helyzetet. Ezért az olyan elnök, aki nem ismeri föl saját kezdeményezô
szerepének és az álláspontok kialakításában játszott szerepének fontosságát,
nem tudja befolyásolni a közvéleményt, bármennyire közkedvelt
személyiség is egyébként. Az az elnök, aki elhárítja magától a vélemények
irányításának funkcióját, kormányos nélkül hagyja országa hajóját, hiszen a
többiek hangjának bábeli zûrzavarában a legtöbb ember nem hall meg
senki mást. Az ország az események áramában vezetô nélkül marad. Ilyen
korszakokban történik meg az, hogy az irodalmi vénájú politikai
kommentátorok elbúsonganak a nemzet közös céljának köddé foszlásán, az
erkölcsök hanyatlásán, az átlagember elidegenedésén és egyéb ilyen mély
értelmû rejtélyes dolgokon.
Bármely tudós beszéd teljességgel alkalmatlan arra, hogy erôteljes
figyelmet vagy kívánságot gerjesszen. Úgy tûnik föl, hogy a propaganda
akkor a leghatékonyabb, amikor mondanivalóját objektív feltételek támasztják alá.14 Általában úgy látjuk, hogy az elnök befolyása a latens
közvélemény felébresztésére akkor a legerôteljesebb, amikor fenyegetettség
érzése, idegesség és veszteségek gyötrik a lakosságot.15 Lippmann megfi14

Sok minden szól például a pszichológiai hadviselés sikere mellett, de azt el kell ismerni,
hogy akkor a leghatékonyabb, amikor az ellenség úgyis vesztésre áll. Így az elsô világháborúban a német polgári lakosság hite a német seregek hadi sikereinek megfelelôen
változott, nem pedig a szövetségesek propagandájának hevessége szerint. A német
csapatok körében végzett propagandamunka akkor kezdett sikeres lenni, amikor már túl
voltak egy sor vesztes csatán, és az éhség is megtette a magáét. Vö. George G. Bruntz:
„Allied Propaganda and the Collapse of German Morale in 1918”. Public Opinion
Quarterly, II. (1938), 61–76; és George W. Hartmann: „Immediate and Remote Goals as
Political Motives”. Journal of Abnormal and Social Psychology, XXXIII. (1938), 86–99.
15
Politikai programjában Harry Truman sokkal erôsebb politikai gyógyszert javasolt, mint
Franklin Roosevelt. A népesség reakciója mégsem volt elsöprô, talán azért, mert a nemzet
kevésbé veszedelmes idôket ért meg 1949-ben, mint 1933-ban.
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gyelése szerint a tömeg „általában nem kel föl a gonosz létének hallatán.
Akkor kel föl, ha a gonosz úgy mutatkozik meg, hogy megakadályozza az
élet rendes menetét.”16 „A válság – mondja Lasswell – összpontosítja a figyelmet; ha nincs válság, akkor a figyelem szétszóródik.”17 Válságok és veszteségek idején az elnökök (vagy talán kisebb közigazgatási egységek vezetôi
is) föl tudják kelteni az egyébként közömbös népesség figyelmét, irányt
tudnak mutatni, képesek megmagyarázni a helyzetet és olyan támogatást
nyerni, amely a kormányzás egész politikai gépezetét áthatja.18
De az ilyen helyzetek nem sûrûn fordulnak elô, és nyilván ez az oka
bizonyos olyan furcsaságoknak, amelyek azt a kormányt jellemzik, amely a
közvéleményre hallgató vezetés elméletét alkalmazza. A közvélemény nem
úgy kél föl, szinte a semmibôl, mint valami ciklon, hogy azután elsodorjon
minden akadályt, mely az útjába kerül. Inkább egy vezetô alakítja ki. Azok
a kormánytisztviselôk, akik betegesen ragaszkodnak ahhoz az elképzeléshez, hogy nekik a köz óhaja szerint kell eljárniuk, igazán ki vannak
téve annak, hogy egy közvéleménynek tetszô lidércfényt követve szem elôl
tévesszék a népesség valódi álláspontját. Ennél is gyakrabban fordul elô az
a komolyabb eset, hogy nem mernek lépni, mert azt várják, hogy kialakuljon elképzelésük tömegbázisa. Könnyen elôfordulhat, hogy minél
közelebb tartja fülét a hallgatózó politikus a földhöz, annál kevésbé sikerül
lépéseit a közvélemény hosszú távú mozgásaihoz igazítani.
Azt jelenti ez, hogy a tömeg nem képes az innovációra, csak megéljenezni
vagy elvetni tudja az új gondolatot. És annak van nagyobb esélye, ha a
kormány szembekerül a kibontakozó jövôvel, és a közönség odafigyelô
része ellenzi az újítást, akkor meg kell szerezze azok egyetértését, akik a
legkevésbé érdeklôdôk, akik aligha figyelnek, és akiket a legnehezebb mobilizálni. Azok a kormányok, amelyek a leghívebben figyelik az érdeklôdô
nyilvánosság véleményét (amelynek választási befolyását gyakran túlér-

16

Walter Lippmann: The Phantom Public. New York, 1925, Harcourt, Brace, 67.
Harold Lasswell: „Attention Structure and Social Structure”. In Lyman Bryson (szerk.): The
Communication of Ideas. New York, 1948, Harper, 262.
18
A Townsend mozgalomról szóló tanulmánya során Hadley Cantril meghallgatott egy 73
éves férfit, aki egy isten háta mögötti farmon született és járt hat elemit, de politikaelméleti szakember volt. “A Townsend lenne a legjobb istenverte ötlet, amit valaha is
megvalósítottak ebben az országban, ha kipróbálnák. De megmondom én magának,
miért nem foglalkoznak vele. Az emberek rohadtul ellustultak, és már nem érdekli ôket
egy ilyen jó dolog, amikor van egy kis pénzük és munkájuk, és több az ilyen, mint aki
öreg és munkanélküli. Csak akkor segítenek az emberek egymáson, amikor bedöglik a
gazdaság, amikor mindenki szegény és fél. Na, akkor tudja a Kongresszus, hogy most
köll átnyomni az olyan törvényeket, mint a társadalombiztosítási meg a munkanélküli
segélyezési, mert tudják, hogy az egész ország akarja.” – Hadley Cantril: The Psychology
of Social Movements. New York, 1941, Wiley, 195.
17
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tékelik), ilyen módon teljesen lebénulhatnak.19 Az igazi baj az, hogy a közvéleményhez betegesen ragaszkodni próbáló vezetôk túlságosan óvatossá
válnak, és még a legsúlyosabb kérdésekben sem képesek vállalni a kezdeményezés kockázatát. Az ilyen politikusok lábujjhegyen járnak, hogy föl
ne ébresszék az alvó oroszlánt.
Gyakran az okozza a tömegek megnyerésénél nagyobb gondot, hogy
miképpen adaptálják az elit véleményét az új helyzetekben újonnan fölmerülô problémákhoz. Jól illusztrálja ezt az, hogy az 1940-es évek során – pártokhoz és érdekcsoportokhoz nem köthetô módon – fokozatosan kialakult
egy olyan nézet a véleményformáló politikai vezetôk soraiban, hogy az
Egyesült Államoknak a háború utáni helyzetben föl kellene adnia izolacionista elveit és új külpolitikába kellene kezdenie. Vagy hogy fokozatosan
kialakult a politikai elitben az a felfogás, hogy a gazdaságot nem lehet teljesen kiszolgáltatni a kapitalizmus farkastörvényeinek. Az ilyen filozófia és
véleményváltozások abban a körben, amit pontatlanul „politikai elit” névvel
szoktunk illetni, sok vitával, technikai elemzéssel, igazolási és értelmezési
kísérletekkel járnak együtt. De álláspontjának változása a legtöbb ember
számára nem veti föl tökéletesen logikus rendbe foglalt értelmezés
szükségletét. Ha az elit iránymutatása csak valamelyest is egyértelmû, a
tömeg véleménye szépen mögé rendezôdik.

19
Bizonyítottnak látszik az, hogy adott feltételek mellett az innováció inkább megelôzi,
mintsem követi a vélemények változását a lakosság nagyon odafigyelô és érdekelt
rétegeiben. A New Deal reformintézkedéseinek fogadtatásáról az üzleti szférában lásd
Robert E. Lane: „Law and Opinion in the Business Community”. Public Opinion
Quarterly, XVII (1953), 239–257. Egy pittsburghi lakásépítési program részvevôinek
körében azoknak a beköltözôknek, akik komoly faji alapú konfliktusokra számítottak a
szomszédaik körében, a háromnegyede egy idô után azt mondta, hogy félelmei
megalapozatlanok voltak. Mi több, azok közül, akik négerekkel dolgoztak együtt, többen
laktak szívesen velük egy közösségben, mint akiknek nem volt velük korábbi
tapasztalatuk. – Paul F. Lazarsfeld: “Some Remarks on the Role of Mass Media in So-called
Tolerance Propaganda”. Journal of Social Issues, III. 3. 1937, 17–25. Kevésbé súlyos témában
a Fortune egy országos közvélemény-kutatása 1935-ben kimutatta, hogy 88% jobban
szerette üvegben kapni a tejet, 6% papírdobozban, a többi válasz szóródott. Azoknak,
akik a papírdobozt választották, kétharmada abból a néhány körzetbôl származott, ahol
már akkor papírdobozokat használtak. Egészen egyértelmû, hogy nem minden
véleményváltozás követi az eseményeket. Mégis meg kell jegyeznünk, hogy bizonyos
kérdésekben a vélemény egészen addig nem változik meg, amíg a reform nem válik
valósággá. Ez pedig olyan tényezô, amit figyelembe kell venni akkor, amikor a
közvéleménynek a kormányzásban elfoglalt szerepérôl gondolkodunk.
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James S. Fishkin
A virtuális demokrácia lehetôségei
az internet korában
Az új technológiák befolyásolhatják a demokratikus döntések lehetôségeit,
mivel megváltoztatják azokat a módokat, ahogyan igen nagy számú ember
kommunikál és kölcsönhatásba lép egymással. Ennek eredményeként az új
technológiák – a nagyközönséggel folytatható konzultáció lehetséges
eszközei és mechanizmusai tekintetében, legyenek azok akár hivatalosak,
akár nem hivatalosak – új utakat nyitnak meg a demokratikus reformok
céljára felhasználható intézmények megtervezése elôtt. Ebben a tanulmányban fel kívánom vázolni a demokráciának az interneten megvalósítható fôbb
alternatív formáit, és azt tárgyalom, hogy ezek mely értékek valóra váltásában segíthetnek.1
Azoknak a demokratikus mechanizmusoknak a spektrumát áttekintve,
amelyek megvalósíthatók az interneten, elsôsorban a mit? és a kit? alapvetô
kérdéseire keresem a választ: vagyis a közvélemény milyen formái jutnak
kifejezésre, és azok kinek a véleményét tükrözik? E kérdések átgondolásával hat fôbb lehetôséget vázolok fel, amelyek mindegyikének felismerhetô
elônyei és hátrányai vannak: egyesek közülük olcsón és könnyen megvalósíthatók, mások majdnem utópisztikusak.
Az általam alkalmazni kívánt megkülönböztetésekhez szükséges és a
téma tárgyalásának kereteit biztosító háttér felrajzolása érdekében korábbi
demokratikus reformok kulcsmozzanataival kezdem az elemzést, mind a
formális, mind az informális reformokat számba véve. Elsôsorban Amerikára
koncentrálok, de úgy vélem, hogy az általam megemlített viták másutt is
visszhangot váltanak ki.

1

E tanulmány egyes részei olyan megfigyelésekre épülnek, amelyeket részletesebben
kifejtek „A szûrô, a tükör és a tömeg: megjegyzések a deliberatív demokráciáról” (The
Filter, the Mirror and the Mob: Reflections on Deliberative Democracy)” címû tanulmányban, amit a texasi egyetem jogi karán 1999 februárjában rendezett „Deliberating About
Deliberative Democracy” címû konferencián és a „Beyond Referendum Democracy:
Competing Conceptions of Public Opinion” címmel a „Reason or Folly: Public Opinion
and Direct Democracy” címmel a washingtoni Etika és Közérdek Központban 2000.
augusztus 29-én tartott konferencián adtam elô.
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Nyers és finomított közvélemény
A demokrácia eddigi gyakorlatában a demokratikus folyamatok megtervezése (és esetenkénti megújítása, átalakítása) során mindig szembekerültünk a különféle intézmények közötti választás visszatérô kényszerûségével, amelyek vagy azt juttatják kifejezésre, amit a nagyközönség
ténylegesen (bár rendszerint az adott kérdések átgondolásához kevéssé alkalmas feltételek között) gondol, vagy pedig – más eszközök esetében – az
inkább tanácskozó jellegû közvéleményt tükrözik, vagyis azt, amit a
közösség akkor gondolna valamely kérdésrôl, ha jobb feltételek állnának
rendelkezésre annak mérlegeléséhez. Más szóval a legyöngített, de ténylegesen meglévô vélemények, illetve a deliberatív úton létrejövô, de a valóságban nem létezô vélemények figyelembevétele között kell meghozni a
nehéz döntést. A felmérésekhez használt eszközök egyik fajtája pillanatfelvételt készít a közvéleményrôl, amilyennek az éppen akkor mutatkozik,
noha az emberek általában nem sokat gondolkodnak arról, amit mondanak.
A közvélemény rendszerint nem nagyon tájékozott és nem mélyen érdekelt
az adott kérdésekben, vagy akár nem is fordít azokra sok figyelmet. Egy
másik fajta eszköz (a legjobb esetben) azt juttatja kifejezésre, amit a nagyközönség akkor gondolna valamilyen kérdésrôl, ha tájékozottabb, érdekeltebb és figyelmesebb lenne, ez a meggondoltabb vélemény azonban rendszerint eltér a valóságtól annyiban, hogy valójában nem sokan osztják. Az
egyetlen kivezetô út ebbôl a dilemmából csakis az lehet, ha valahogyan sikerül kialakítani és megismerni egy olyan – jobban tájékozott, érdekeltebb és
figyelmesebb – közvéleményt, ami egyszersmind az egész nagyközönség sajátja. Ez a legtöbb esetben majdnem utópisztikus lehetôség. Késôbb röviden foglalkozunk azzal, vajon vannak-e olyan kilátások, hogy az internet (vagy más
intézmények) közelebb hozzák ezt a lehetôséget a megvalósuláshoz.
A deliberatív vagy „finomított” közvélemény (a „finomított” kifejezést
Madisonnak a The Federalist 10. számában* megjelent híres beszédébôl veszem,
amelyben azokra a képviselôkre utal, akik „a közvélemény finomítása és
felnagyítása” érdekében tanácskoznak) olyan véleménynek tekinthetô, ami
úgy fogalmazódik meg, hogy tesztelik vagy ütköztetik különféle érvekkel
és információkkal, amelyeket ellentétes nézeteket valló személyek tudatosan
állítanak szembe vele, olyan kontextusban, ahol elfogadható hiteles információk állnak rendelkezésre. A véleményt akkor nevezem „nyersnek”, ha az
nem ilyen folyamatokon keresztül történt. Az egyik fô célom az, hogy különbséget tegyek a finomított közvéleményt kifejezésre juttató intézmények és
az olyan felmérési módszerek között, amelyek csupán nyers formájában
tükrözik a közvéleményt.
* The Federalist, No. 10. The Utility of the Union as a Safeguard Against Domestic Faction
and Insurrection. Daily Advertiser, Thursday, November 22, 1787.
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A nyers közvéleményt már ismernünk kell a népszavazásos demokrácia
jól ismert intézményeibôl: a különféle kezdeményezésekbôl, népszavazásokból, közvélemény-kutatási adatfelvételekbôl és fókuszcsoportos vizsgálatokból.2 A közvetlenebb konzultációk irányában tett lépések az Egyesült
Államokban (például a szenátoroknak az eredeti közvetett módszer helyett
bevezetett közvetlen megválasztásán keresztül) egyúttal a népszavazásos
demokrácia felé tett lépések is voltak, mivel nagyobb hangsúlyt adtak a
nyers közvéleménynek. A választótestületek egyfajta szavazatösszesítô
mechanizmussá való átalakítása – szembeállítva az eredeti koncepcióval
(miszerint azoknak minden egyes államban tanácskozó testületként kellene
mûködniük) – hasonló lépést jelent a népszavazásos demokrácia irányában.
Ugyanígy, a jelölteket állító közvetlen pártgyûlések szerepének drámai
növekedése az elnökjelöltek kiválasztásában, különösen az 1970-es években
bevezetett McGovern–Phraser-reformok után, szintén az inkább népszavazásos jellegû demokrácia felé tett lépés volt. Az országos pártgyûlések
valaha az elit tanácskozására szolgáló intézmények voltak, ahol többszörös
titkos szavazással választották ki a jelölteket, és ahol komoly tárgyalások
folytak a pártok platformjairól és az ország elôtt álló fontos kérdésekrôl. Ma
ezek a gyûlések különleges médiaesemények, amelyeket a közvéleményre
gyakorolt hatásuk kedvéért rendeznek meg, míg a jelöltállítás már elôzôleg
megtörtént – a népszavazásos demokrácia módszereivel – a közvetlen
jelöltállító pártgyûléseken.
A finomított közvéleménnyel leggyakrabban az olyan képviseleti intézményeken keresztül találkozunk, amelyeknek – Madison szavaival élve – az
a céljuk, hogy „finomítsák és felnagyítsák a közönség nézeteit, oly módon,
hogy azokat vitára bocsátják a polgárok valamely megválasztott testületében”. Az ilyen intézmények a legjobb esetben nem csupán arra érzékenyek, amit a választók az adott esetben ténylegesen gondolnak, hanem
arra is, amit akkor gondolnának, ha jobban tájékozottak lennének. Késôbb
tárgyalni fogok néhány példát olyan új intézmények létrehozását célzó
stratégiákról, amelyek kifejezetten az ebben a második alternatívában megjelölt funkció betöltésére hathatnak, kifejezésre juttatva a nagyközönség
részérôl megnyilvánuló deliberatív véleményeket.
A közvélemény kétféle – nyers, illetve finomított – formája közötti különbségtétel nagyjából megfelel a közvetlen demokrácia és a képviseleti
demokrácia közötti, ezzel látszólag párhuzamba állítható különbségtételnek,
ám azzal nincs teljes átfedésben. Például a népszavazásos demokrácia egyik
legbefolyásosabb intézménye, a közvélemény-kutatás abban az állapotában
ragadja meg a közvéleményt, ahogyan az éppen van, az összes korlátaival
együtt. Míg a közvélemény-kutatások szorosan társíthatók a közvetlen
2

A népszavazásos demokráciáról és annak a deliberatív intézményekkel való ellentéteirôl
lásd Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform címû könyvemet
(New Haven–London, 1991, Yale University Press).

4.fejezet

8/23/07

A VIRTUÁLIS

12:31 PM

Page 677

DEMOKRÁCIA LEHETÔSÉGEI AZ INTERNET KORÁBAN

677

demokráciához (és mint látni fogjuk, ezeket George Gallup eredetileg a
közvetlen demokrácia megközelítéseként hozta létre – egészen odáig menôen, hogy elôször a „mintavételes népszavazás” elnevezést használták a
megjelölésükre),3 ugyanakkor statisztikai mintavételt alkalmaznak a közönség legnagyobb részének a képviseletére. Az ilyen „reprezentatív” minták
tagjait nem választás útján, hanem tudományos módszerrel, véletlenszerûen
választják ki. Ezek a tagok mégis „reprezentálják” a nagyközönséget: olyan
kisebb testületet alkotnak, amely az egész közösséget, a tömegtársadalom
sokkal nagyobb választótestületét képviseli.
Miért mondom azt, hogy a közvéleménynek a népszavazásos demokrácia
intézményei által megállapított formája, a nyers közvélemény tipikusan
„legyengített, de tényleges”? „Tényleges” természetesen annyiban, hogy a
közvélemény-kutatások, a jelölô pártgyûlések és a népszavazások pillanatfelvételt nyújtanak a közvéleményrôl, „a megtekintett állapotban”.
Ugyanakkor „legyengített” is annyiban, hogy a közönség rendszerint nem
jól tájékozott, és nem szentel sok figyelmet a közéleti kérdésekre. A társadalomtudományok által feltárt adatok sokasága gyûlt össze annak a nézetnek az alátámasztására, hogy az egyes állampolgárok legtöbbször és legnagyobbrészt „ésszerûen tájékozatlanok” (rationally ignorant) a politikai
kérdéseket és a közügyeket illetôen.4 A nagyméretû nemzetállamokban
minden egyes állampolgár tudja, hogy mivel csupán egyetlen szavazattal
rendelkezik milliók között, a saját egyéni szavazata vagy véleménye nem
sokat számít. Így tehát kevés ok szól amellett, hogy nagyobb figyelmet
fordítson a közéletre, vagy tájékozottabbá váljon. Mindannyiunknak vannak
más dolgaink, amelyekre az idônket fordítjuk, és olyan feladataink, amelyek
teljesítésével többet tehetünk, mint amennyit egyetlen szavazattal a milliók
között elérhetünk. Az egyes állampolgárok ilyen értelemben vett motiválatlansága (arra nézve, hogy komolyan tájékozottabbak, érdekeltebbek vagy
akár figyelmesebbek legyenek) természetesen sajnálatos a demokratikus
elvek szempontjából. Azt szeretnénk, hogy az állampolgárok a választások
alkalmából tájékozottabbak legyenek a jelöltek különféle állásfoglalásairól,
vagy ismerjék a népszavazásra elôterjesztett javaslatok mellett, illetve azok
ellen szóló érveket. Az empirikus adatok óriási tömege bizonyítja azonban,
hogy ez az eset ritkán fordul elô.
A közvélemény különféle említett felfogásainak megfelelôen kialakult
egy közös kép arról, ahogyan a demokrácia intézményei mûködnek. Az
amerikai alapító atyák a „szûrô” metaforáját használták. A képviseleti
3

George Gallup: Public Opinion in a Democracy. Princeton, 1938, The Stafford Little
Lectures.
4
Ezt a kifejezést Anthony Downs vezette be „A demokrácia gazdaságelmélete” (An
Economic Theory of Democracy) címû könyvében (New York, 1957, Harper and Row). Az
amerikai tömegközönség korlátozott tájékozottságával kapcsolatos kutatások jelenlegi
helyzetének jó áttekintését adja Michael Delly Carpini és Scott Keeter: What Americans
Know about Politics and Why it Matters (New Haven, 1996, Yale University Press).
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intézmények feladata az volt, hogy – tanácskozás útján – finomítsák a közvéleményt. Az elit által gyakorolt ilyenfajta „szûrés” ellenzôi, kezdve az
antiföderalistákkal, a képviselet másfajta eszméjét vallották. Szerintük a
képviselôknek a lehetô legközelebb kellett jutniuk ahhoz, hogy mintegy a
nagyközönség és az aktuális közvélemény „tükreként” szolgáljanak. A „tükör” a tényleges helyzettôl eltérôen, de deliberatív módon reprezentálja a
közvéleményt. A „tükör” olyan képet ad a közvéleményrôl, ami annak az
adott tényleges állapotát mutatja, tekintet nélkül arra, hogy az legyengített
vagy figyelmetlen.

A szûrô
Madison az alkotmányozó nemzetgyûléshez írt feljegyzéseiben a saját álláspontját úgy fogalmazta meg, hogy ô maga „a népszerû álláspontok egymást
követô szûréseken keresztül való finomítását célzó politika szószólója” volt.5
Jól ismert, hogy a The Federalist 10. számában közölt beszédében amellett
érvelt, hogy a képviselet feladata „a közönség nézeteinek finomítása és felnagyítása, oly módon, hogy azokat vitára bocsátják az állampolgárok egy
választott testületének médiumán keresztül. [...] Ilyen szabályozás mellett
könnyen megtörténhet, hogy a közvélemény hangja, az emberek képviselôi
által kimondva, jobban egybe fog hangzani a közjóval, mint ha azt az
emberek önmaguk mondanák ki, amikor ebbôl a célból összegyûlnek.” Madison egész gondolatvilágát áthatja a különbségtétel egyrészt a „finomított”
közvélemény, vagyis egy kisebb reprezentatív testület tanácskozásainak
eredményeként megszületô, gondosan mérlegelt ítéletek, másrészt pedig a
közvélemény olyan „pillanatnyilag fennálló hibái és tévedései” között, amelyek az ilyen tanácskozási folyamat nélkül fordulnak elô. Csakis egy személyesen együtt levô testület szemtôl szemben folytatott tanácskozásain
keresztül lehet eljutni „a közösség hûvös és megfontolt állásfoglalásához”
(The Federalist, No. 63.). Ez a felfogás alkotta a legfôbb indítékot a Szenátus
létrehozásához, amelynek az volt a célja, hogy kiküszöbölje az olyan szenvedélyeket és érdekeket, amelyek a közönség hatalmát a többség zsarnokságává változtathatják.
Az alapítók érzékenyek voltak a tanácskozást lehetôvé tevô társadalmi
feltételek megteremtésére. Az állampolgárok nagy létszámú gyûléseit veszélyesnek tartották, mivel azok túlságosan nagyok ahhoz, hogy tanácskozó
jellegûek lehessenek, függetlenül attól, hogy maga a polgárság milyen gondolatgazdag vagy más erényekkel ékes. Mint Madison mondta a The
Federalist 55. számában: „Minden athéni népgyûlés csak egy tömeget alkotott volna még akkor is, ha minden egyes athéni polgár egy Szókratész lett
5
James Madison, Notes of Debates in the Federal Convention of 1787. Reported by James
Madison. Adrien Koch bevezetésével. New York, 1987, Norton, 40.
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volna.” Az alkotmány megszerkesztésekor az alapítók egyik kulcsfontosságú kívánsága olyan feltételek megteremtése volt, amelyek között lehetôvé
válik a deliberatív közvélemény kialakítása és kifejezésre jutása.
A „szûrô” alkalmazása olyan deliberációs folyamatként fogható fel, amelyen keresztül a képviselôk szemtôl szemben folytatott tárgyalások során
megfontolt véleményt alkotnak a közérdekû kérdésekrôl. A jelen tanulmány
céljaira a következô munkameghatározás látszik alkalmasnak: „A deliberáció szemtôl szemben folytatott tanácskozás, melynek alkalmából a résztvevôk lelkiismeretesen elôterjesztenek, illetve megválaszolnak egymással
ütközô érveket, abból a célból, hogy a közproblémák megoldását illetôen
megfontolt véleményt alkothassanak.” A veszély itt abban áll, hogy ha a társadalmi kontextus túlságosan sok embert foglal magában, vagy ha a
résztvevôk motivációját olyanfajta szenvedélyek vagy érdekek zavarják,
illetve torzítják el, amelyek bizonyos frakciókat elônyhöz juttatnak, akkor
deliberatív demokrácia nem valósulhat meg. Világos, hogy – az alapítók
szemléletével tekintve a kérdést – azok a társadalmi feltételek, amelyek számunkra a népszavazásos demokráciában ismerôsek, távol állnak attól, hogy
alkalmasak lennének a deliberációhoz.

A tükör
Mint Jack Rakove megállapította, a képviseleti elv amerikai felfogásában az
egyetlen széles körû egyetértéssel találkozó követelmény az államalapítás
idején az volt, hogy a reprezentatív közgyûlésnek – John Adams kifejezésével élve – „kicsiben az egész lakosság pontos portréjának kell lennie”.6 Az
antiföderalisták kezében ez az eszme vált a szûrési metafora látható elitizmusával szemben emelt tiltakozás alapjává (a „finomítás” elvégzésére
ugyanis csupán a mûvelt felsô osztályok tagjai jöhettek számításba, szûk
körû elit testületekben). A képviselet tükörként való felfogása a tisztesség és
az egyenlôség kifejezôdése volt. Ahogy a Federal Farmer megfogalmazta: „A
tisztességes és egyenlô képviselet olyan, amelyben az emberek érdekei, érzelmei, véleményei és nézetei oly módon vannak egybegyûjtve, ahogyan
akkor lennének, ha az emberek valamennyien összegyûlnének.”7 Melancton
Smith, aki az alkotmányt a New York-i ratifikációs közgyûlésen elemezte (és
aki könnyen lehet, hogy maga volt a „Federal Farmer”), úgy fogalmazott,
hogy a képviselôknek „igaz képet kell alkotniuk az emberekrôl, ismerniük
kell azok életkörülményeit és igényeit, velük kell érezniük minden bajukban, és elkötelezetten kell szolgálniuk az emberek valós érdekeit”. Az
6

Jack N. Rakove: The Mirror of Representation. In Original Meanings: Politics and Ideas in
the Making of the Constitution. New York, 1997, Vintage Books, 203.
7
Herbert Storing (ed.): The Complete Antifederalist. Chicago, 1981, University of Chicago
Press, Vol. 2., 265.
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antiföderalisták – a képviselet tükörelméletével egybehangzóan – gyakori
választásokat kívántak, továbbá a közhivatalban tölthetô idôk korlátozására és
olyan intézkedések meghozatalára törekedtek, amelyek növelik a hasonlóságot
a képviselôk és az általuk képviseltek között.
„Ha az emberek valamennyien összegyûlnének” – ez a kitétel pontosan
olyanfajta közgyûlésre utal, amirôl a föderalisták úgy vélték, hogy csupán
alacsony szinten lenne képes szolgálni a közjót. Idézzük fel Madisonnak azt a
kijelentését, hogy egy kis reprezentatív csoport jobban meg tudja ítélni, hogy
valóban mi a közjó, mint „maguk az emberek, ha ebbôl a célból összegyûlnének” (The Federalist, No. 10.). A tükör a közvélemény képét a „megtekintett állapotban” mutatja. A deliberatív szûrô ezzel szemben a közvéleményt
nem olyanként tükrözi, amilyen az a valóságban, hanem azt mutatja meg,
hogy a közvélemény milyen lenne „finomítva és felnagyítva”.
Az Alkotmány megfogalmazói nyilvánvalóan tartottak attól a lehetôségtôl, hogy a mások jogaival szemben álló különféle szenvedélyek vagy
érdekek által létrehozott frakciók igen rossz dolgokat tehetnének. Az a kép,
amitôl féltek, az athéni tömeg és a Shays-lázadás* egyfajta kombinációjának
tûnik. A deliberatív közvélemény megjelenítéséhez hozzátartozik az az
igény, hogy „a közösség hûvös és megfontolt állásfoglalását” (The Federalist,
No. 63.) el kell választani azoktól a szenvedélyektôl és érdekektôl, amelyek
frakciókat motiválhatnak. Az alapítók úgy vélték, hogy a deliberatív
folyamatokon „átszûrt” közvélemény valószínûleg jobban szolgálja a közjót,
és alkalmas az olyanfajta tömegként való viselkedés elkerülésére, ami a
többség zsarnokságával fenyegetne.
Az alapítók álláspontja szerint a közvélemény két formája – és az azokat
kifejezésre juttató intézmények – között fennálló konfliktus problémáját mintegy dramatizálta a Rhode Island-i népszavazás, az egyetlen kezdeményezés
a nép közvetlen bevonására az alkotmány ratifikációjába. Rhode Island volt az
a melegágy, ahonnan – a föderalisták álláspontja szerint – a papírpénz,
valamint a felelôtlen kormányzás és a rossz kincstári politika származott. Az
antiföderalisták megerôsített bástyájaként, olyan helyként szerepelt az alapítók gondolatvilágában, ahol a nagyközönség szenvedélyei – deliberáció hiányában megszûretlenül – veszélyes eredményekhez vezethetnek.
Az antiföderalisták mélyenszántó vitát indítottak el az emberekkel folytatandó konzultáció megfelelô módszereirôl, ami drámai hévvel töltötte meg
az ezután hosszan elhúzódó konfliktust a népszavazásos, illetve a deliberatív
intézmények hívei között. A népszavazás szószólói úgy vélték, hogy „[a
népszavazásra feltett kérdéseknek] az állam minden egyes földbirtokos polgára* elé bocsátása az egyetlen módszer, amivel az emberek igaz érzülete
* Movement by New England farmers desperate to be paid for the service in the
Revolutionary War. Farmer Daniel Shays took charge of the group and led an attack on a
federal arsenal in Springfield, Massachusetts, in January 1787.
* Az eredeti szövegben az „every Individual Freeholder of the state” kifejezés szerepel.
A freeholder szó pontos jelentése: örök tulajdonban lévô földbirtok tulajdonosa. (A ford.)
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megismerhetô”.8 A föderalisták ezzel szemben úgy érveltek, hogy a népszavazás nem nyújt lehetôséget a kérdések olyan megvitatására, melynek
során az egyes álláspontok mellé valóban fel lehetne sorakozni. Más szóval
tehát a népszavazást azon az alapon ellenezték, hogy az csak tökéletlen
vagy hibás eredményekhez vezetô deliberációt tesz lehetôvé. Ha a népszavazást az állam területén szétszórtan, városi közgyûlések alkalmával tartanák, az egyes helyeken különbözô érvek hangozhatnának el, és nem
lenne semmiféle lehetôség annak a megállapítására, hogy az egyik helyen
elhangzott érveket valahol másutt hogyan válaszolták meg: „A tengerparti
kikötôvárosok lakói nem tudják meghallani és megvizsgálni az ország belsejében élô felebarátaik érveit errôl a tárgyról, és nem ismerhetik meg a mi
nézeteinket. […] Minden egyes elkülönülô érdek csupán helyi és magánjellegû motívumok hatásai alatt lép mûködésbe, tájékozatlanul azokról az
okokról és érvekrôl, amelyek a közjót és a közösség hasznát szolgáló
intézkedésekhez vezethetnek.”9 A föderalisták szerint ugyanakkor az egész
állam képviselôi csupán valamely közgyûlés keretében találkozhatnak, ott
hangoztathatják véleményüket, és csak ily módon kaphatnak választ azokra
a más nézeten levôktôl, hogy valamilyen kollektív megoldásra jussanak a
közjó érdekében. Magának a közgyûlésnek mint a ratifikáció alapjának a
gondolata fontos újítás volt, amit a deliberáció szükséglete hívott életre. A
nagyközönség közvetlen megszólaltatása tükrözheti a közvéleményt, de
nem nyújt lehetôséget a kérdések olyan koherens és kiegyensúlyozott mérlegeléséhez, amire szükség van a deliberációhoz.
A föderalisták hangsúlyozták a népszavazás egy másik fogyatékosságát,
az információ hiányát is: „Minden egyes választópolgárnak kellô alapossággal meg kell vizsgálnia ezeket a nagy kérdéseket, hogy dönteni tudjon errôl
az alkotmányról: az ezzel eltöltendô idô tehát nagy tehernek fog bizonyulni
a választópolgárok számára, akik összejönnek a városi gyûléseken, amelyeket nem csupán három napig, hanem három hónapig vagy még tovább
nyitva kell tartani az elôkészületekhez, mivel a nagyközönség tagjai nem
egyformán tájékozottak a szóban forgó kérdésekrôl.” Míg a közgyûlés résztvevôiként megválasztott képviselôk ésszerû és elfogadható idôn belül megszerezhetik a megfelelô információkat, a „nagyközönség” hasonló felkészítéséhez rendkívül hosszú idôre lenne szükség.
Végül természetesen az történt, hogy a föderalisták ugyan bojkottálták, de
a népszavazás lezajlott, és az alkotmányt leszavazták. Rhode Island az
embargó, sôt a szétdarabolás fenyegetésének súlya alatt (az egyik oldalról
Connecticutból, a másik oldalról pedig Massachusettsbôl fenyegette támadás)
8
„Rhode Island’s Assembly Refuses to Call a Convention and Submits the Constitution
Directly to the People.” In Bernard Bailyn (ed.): The Debate on the Constitution. Part II. New
York, 1993, The Library of America, 271.
9
The Free Men of Providence Submit 8 Reasons for Calling a Convention. In Bailyn (ed.):
The Debate…, 280.
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kapitulált, és megtartották a kívánt állami közgyûlést, ahol végül jóváhagyták az alkotmányt.
Ez az incidens egy korai amerikai sortûz eldördülését jelentette a demokrácia egymással vetélkedô koncepciói között kibontakozó hosszú háborúban.
Hosszabb távon a föderalisták részérôl a deliberációra és a kérdések megvitatására helyezett hangsúly könnyen vesztessé válhatott volna a demokrácia
olyan formájával szemben, ami a népszavazásokban és a népszavazásos
demokrácia más intézményeiben testesül meg, amelyek a közvéleményt
úgy tükrözik, ahogyan az a valóságban ténylegesen létezik, valamennyi
fogyatékosságával együtt. A demokratikus intézmények természetesen
többnyire a deliberatív és a népszavazásos demokrácia valamilyenfajta keverékét nyújtják, a „szûrô” és a „tükör” funkcióit kombinálva, de az utóbbi
két évszázad során a demokrácia gyakorlatában Amerikában (és a legtöbb
fejlett demokráciában) a mérleg elbillent a népszavazásos komponens jóval
erôsebb hatása felé ebben a keverékben, sokkal nagyobb súlyt helyezve a
nyers közvéleményre (szembeállítva azt a „finomított” vagy deliberatív
nézetekkel).
Az Egyesült Államok tekintetében vegyük figyelembe, hogy mi történt
például a választótestületekkel, a szenátorok megválasztásával és az elnökjelöltek kiválasztási rendszerével, továbbá vegyük számba az országos
pártkonvenciók fejlôdését és átalakulását, valamint a népszavazások szaporodását (különösen a nyugati államokban) és a közvélemény-kutatás
fejlôdését. A madisoni „szûrés” számos aspektusa eltûnt ebben a rendszerben, amely egyre inkább valóban „tükrözi” az „ésszerû tájékozatlanság”
által korlátozott közvéleményt. Ily módon – és még számos más úton is –
egyenletesen növekvô szerepet játszik a tükörben „visszatükrözött” (reflected) közvélemény, míg a szûrô által közvetített „tükrözô” (reflective)
közvélemény fokozatosan visszaszorul.

A Gallup-féle „városi közgyûlés”
Mielôtt rátérnénk központi mondanivalónkra, érdemes röviden megvizsgálni egy másik kulcsfontosságú mozzanatot a demokráciával való kísérletezés
történetében. Az az incidens, amelyre gondolok, az általam megvizsgálni
kívánt második dimenzió körébe tartozik: Hogyan választják ki azokat az
embereket, akiknek a véleményét figyelembe kell venni (vagy más szóval,
akiknek a véleménye számításba kerül vagy kifejezôdik a demokratikus
konzultációk bármely formájában)? Az a példa pedig, amit meg szeretnék
említeni, szintén bizonyos bepillantást enged abba, hogy ez a második
dimenzió, a „kit” dimenziója hogyan metszi az elsô dimenziót, a „mit”
dimenzióját (vagyis azt, hogy melyikfajta közvélemény az, amelyikkel
konzultáció történik).
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A közvélemény-kutatások elsô diadala után, amikor Gallup helyesen
megjósolta, hogy ki lesz az 1936. évi amerikai elnökválasztás gyôztese (miközben a Literary Digest egy gyengébb módszer, az önkiválasztáson alapuló
felmérés alapján Alf Landon földcsuszamlásszerû gyôzelmét jósolta Franklin
Roosevelttel szemben), Gallup nyilatkozott a közvélemény-kutatás céljáról,
amit ô akkor a demokratikus reformok olyan komoly eszközének tekintett,
hogy „mintavételes népszavazásnak” nevezte. Azt állította, hogy a tömegközlési eszközök és a tudományos mintavétel kombinációja révén a New England-i városi gyûlések demokráciája kiterjeszthetô az egész nemzetállamra.
„Ma a New England-i városi gyûlések eszméje bizonyos értelemben
újjászületett. Az államférfiaknak a napi kérdésekrôl alkotott nézeteirôl beszámoló napilapok széles körû terjesztése és a szinte univerzálisan elterjedt
rádió, ami az egész nemzetet hallótávolságba képes hozni bármely hang
meghallgatásához, és most a mintavételes népszavazás bevezetése, ami
eszközt ad a kezünkbe a közvéleményben a napi kérdésekrôl folyó viták
során kialakult nézetek gyors megismerésére, ténylegesen létrehozta a
városi gyûlést országos méretekben.”10
Gallup a képviselet egyfajta „tükör” típusú változatát valósította meg, ami a
tudományos mintavételi technikák alkalmazásával pontosabban ábrázolta a
nagyközönség mikrokozmoszát, mint bármi más, amit az antiföderalisták
valaha is el tudtak képzelni. Ez a teljesítmény azonban csupán dramatizálta
a demokratikus reformoknak azt a dilemmáját, amivel foglalkozunk. Gallup
úgy gondolta, hogy a média az egész országot képes szinte egyetlen szobába összehozni, és a kutatás így lehetôvé teszi az ebbôl fakadóan tájékozott
vélemények megragadását. Ám miközben az egész országot egyetlen
szobába gyûjtötte össze, nem fordított figyelmet az „ésszerû tájékozatlanság”
hatásainak felismerésére, ugyanis a szoba olyan nagy lett, hogy senki sem
igen figyelt a másikra. A New England-i városi közgyûlések demokráciája
helyett a modern tömegtársadalom közügyekre nem figyelô és gyakran
részvétlen képét kapta meg. A tájékozott és deliberatív közvélemény helyett
a meggyengített közvélemény típusával találta szemben magát, amely a
rádióból és az újságok fôcímeibôl szerzett információfoszlányok hatására
kialakult esetleges benyomásokon alapul, és ami jellemzô a népszavazásos
demokráciára mindenütt a világon. A reflektív vagy „finomított” vélemény
helyett a „nyers” vélemények visszatükrözôdését kapta. A technológia segített a demokrácia egy új formájának megteremtésében, de az nem olyan
volt, ami megvalósította volna a városi közgyûlések értékeit. A városi közgyûlés végsô soron biztosítja annak a lehetôségét, hogy a deliberáció mindenki nézeteinek a megismerésével és mérlegelésével menjen végbe. A lé10

George Gallup: Public Opinion in a Democracy. Princeton, 1938, The Stafford Little
Lectures, 15.
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nyeg azonban a demokratikus reformokban éppen az, hogy elegendô figyelmet kell szentelni az olyan társadalmi kontextus megteremtésének, amely
valóban motiválni képes a tájékozott és megfontolt közvélemény
kialakulását, és azután ebben a kontextusban egyenlô súllyal kell kiválogatni és számba venni a résztvevôk nézeteit.
Fishkin
A
hathat
formája
A demokrácia
demokrácia
formája
A kiválasztás módszere
2. Véletlen mintavétel
3. Mindenki

Közvélemény

1. Önkiválasztás

1/A Nyers

1/A SLOPs

2/A Közvéleménykutatás

3/A Népszavazásos
demokrácia

2/B Finomított

1/B Vitacsoportok

2/B Deliberatív
testületek

3/B Teljeskörû
véleménynyilvánítás,
deliberatív alapon

Tegyünk két alapvetô megkülönböztetést: az elsô azzal kapcsolatos, hogy a
közvélemény melyik formáját, a második pedig azzal, hogy kinek a
véleményét kívánjuk megismerni. A közvélemény különbözô formáit vizsgálva akkor mondhatjuk, hogy a vélemény „finomított”, ha olyan deliberáció eredményeként jön létre, melynek során a nézeteket exponálják, nyíltan hangoztatott érvekkel és megfelelôen pontos információkkal alátámasztott alternatív
nézetek egész sorával szemben. A finomított vélemény a különféle álláspontokat elfoglaló elôterjesztôk által ôszintén fontosnak tekintett tények és egymással ütközô nézetek tekintetében tájékozott: az emberek tisztában vannak az
érvekkel, és azokra már reagáltak is vagy gondolkodtak róluk. Ezzel ellentétben a véleményrôl akkor mondjuk, hogy nyers, ha az nem ilyenfajta deliberáció eredményeként alakult ki.
A másik különbségtétel arra vonatkozik, hogy kinek a véleményét kívánjuk
megismerni. Az általam vizsgálni kívánt osztályozási kategóriák nem merítik
ki az összes lehetôséget, de megfelelnek a legfôbb gyakorlati alternatíváknak.
A meghallgatott emberek lehetnek önjelöltek, kiválaszthatók tudományos
mintavétellel, vagy virtuálisan a körükbe tartozhat valamennyi szavazó (vagy
a konzultációban részt vevô csoport valamennyi tagja). Ha ezt a két dimenziót
kombináljuk, akkor a fenti táblázatban szereplô hat lehetôség áll elôttünk.
Az elsô (1/A) kategória az interneten jön létre. A SLOP (Self-selected Listener
Opinion Poll) betûszót az önjelölt hallgatók véleményét tükrözô vizsgálatok
jelölésére a chicagói egyetemen dolgozó Norman Bradburn vezette be. Az
internet megjelenése elôtt többnyire a rádió „betelefonálós” mûsoraiban, telefon útján kérték ki az emberek állásfoglalását valamely kérdésben. A SLOPok válaszadóit nem tudományos mintavételi eljárással választják ki, mint a
közvélemény-kutatásokban. A válaszadók egyszerûen önmagukat jelölik.
Körükbe elsôsorban olyan emberek tartoznak, akik intenzívebben foglalkoz-
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nak a közügyekkel vagy különösen motiváltak. Egyes esetekben szervezôdnek is. Általában úgy vélik, hogy a SLOP-ok az „alulról jövô” véleményeket
képviselik. Az amerikai lobbisták szóhasználatában azonban ez a válasz
szervezettebbnek és összetettebbnek tûnik, olyan benyomást nyújtva az
alulról jövô hangokról, hogy azok valójában nem természetes úton, hanem
„mûfüves pályán” létrejövô (astroturf) konstrukciók.
A SLOP-ok veszélyeire jó példa adódott annak a világméretû konzultációnak
az esetében, amit a Time magazin szervezett „a század emberérôl”. A Time
szavazatokat kért a jelöltekre különféle kategóriákban, beleértve a legnagyobb
gondolkodó, a legnagyobb államférfi, a legnagyobb szórakoztató, a legnagyobb
üzletember címeket. Érdekes módon egyetlen személy kapta messze a legtöbb
szavazatot valamennyi kategóriában, és kiderült, hogy ez egy és ugyanaz a
személy. Ki volt ez a személy, aki toronymagasan minden vetélytársa fölé
emelkedett valamennyi kategóriában? Atatürk. Törökország népe postai levelezôlapok, internet és fax útján szervezôdött a szavazáshoz, és nemzeti
büszkeségtôl indíttatva sok millióval több szavazatot produkált, mint amennyit
a világ többi része szervezetlen egyéni szavazás útján együttesen felmutatott
bármely jelölt mellett.11
A médiaszervezetek a politikai vagy társadalmi kérdések egész sorában
rutinszerûen folytatnak SLOP-típusú vizsgálatokat az interneten. A SLOP
bizonyos hálózati honlapok látogatóit szólaltatja meg, és az emberekben a
beleszólási jog érzését kelti azzal, hogy véleményüket feljegyzi, de olyan
adatokat eredményez, amelyek félrevezetôk, s amelyek torzított képet
adnak a közvéleményrôl. Hogy csak egy példát említsünk: a SLOP-ok az
impeachment idején az USA-ban rendszeresen nagy többséget mutattak ki [az
elnök (?) mellett], míg a tudományos felmérések egészen más képet mutattak.* Azok vették maguknak a fáradságot ahhoz, hogy regisztráltassák
nézeteiket, néha többször is, akik intenzívebben foglaltak állást.
Gyakran úgy gondolják, hogy a technológia elôsegítheti a demokrácia antik formáinak újbóli megvalósulását. A SLOP-ok azonban nem az antik Athén,
hanem inkább az antik Spárta gyakorlatához való visszatérést jelentik. Spártában volt érvényben az úgynevezett „közfelkiáltás” gyakorlata: a jelöltek
igyekeztek megtölteni a termet saját híveikkel, és aki a legnagyobb tapsot
kapta, azt választották meg.12 Késôbb foglalkozunk egy másik kategóriával,
amely nem a spártai, hanem inkább az athéni demokráciát valósítja meg.

11

„Is this the Man of the Century?” The Guardian, 1997. október 30., 1.
* Az eredeti szövegben az impeachment (vádemelés és különleges büntetôeljárás magas
rangú tisztségviselô, például elnök ellen) kifejezés kisbetûvel, vagyis általános értelemben szerepel, a kontextusból azonban az következik, hogy a szerzô valószínûleg konkrétan a Nixon elnök lemondásával végzôdött idôszakra utal. (A ford.)
12
„Lycurgus”. In Plutarch on Sparta. New York, 1988, Penguin Books, 38.
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Az 1/A kategóriával kapcsolatban az a legnagyobb nehézség, hogy a
közvéleményrôl olyan képet ad, ami sem nem reprezentatív, sem nem deliberatív. Tájékozatlan véleményt mutat, ami egyúttal torzított és parciális is
abban a tekintetben, hogy kiket vesz figyelembe. Ha ezt egyáltalán a
közvélemény tükrének tekinthetjük, inkább a vidámparki torzító tükrökre
emlékeztet, mintsem olyasmire, amely ténylegesen híven reprodukálja azt,
amit tükröz.
Az 1/A jelû kategóriába esô SLOP-ok egyik alternatívája az önjelöltek csoportjában folyó komoly deliberáció lehetôsége. Ilyen vitacsoportok alkotják
az 1/B kategóriát. Ha a vitacsoportok lehetôséget nyújtanak a fontosabb alternatív érvek mérlegelésére, amelyeket a polgártársak hangoztatni kívánnak
valamilyen kérdésben, akkor elérhetik a deliberáció bizonyos mértékét,
noha a résztvevôk összetétele nem tükrözi jól az egész lakosságot. A Kettering Alapítvány támogatja a „nemzeti kérdések vitafórumainak” (National
Issues Forums, NIF) kiterjedt hálózatát az USA-ban és számos más országban,
amelyen keresztül az önjelölt résztvevôk ezrei lelkiismeretesen és komolyan
megvitatnak különbözô beszámolókat, amelyek együttesen kiegyensúlyozott
és pontos alapot nyújtanak a tanácskozáshoz.13 Ezek a résztvevôk templomokban, iskolákban és a lakóhelyükhöz földrajzilag közel esô találkozóhelyeken
gyûlnek össze, és órákat töltenek az alternatívák komoly mérlegelésével.
Következtetéseik azonban – noha kétségkívül megszûrtek vagy deliberatívak – nem reprezentálják az egész közönség nézeteit.
Az interneten igen sok vitafórum létezik, ám érdemes egy pillanatra
figyelmet fordítanunk azokra a különbségekre, amelyek az interneten,
illetve a szemtôl szemben folytatott vitákban alkalmazott deliberatív gyakorlatok között fennállnak. Amikor a NIF résztvevôi összegyûlnek valamely
vitafórumon, szemtôl szemben értékelhetik egymás szóbeli megnyilatkozásait, bôven áll rendelkezésükre idô az egyik oldalról kifejtett érvek és gondolatok megválaszolására a másik oldal részérôl, és olyan vitaanyagokat
tûznek napirendre, amelyek kimerítôen foglalkoznak az adott kérdésekkel,
biztosítva, hogy a résztvevôk számára legalábbis a korábban hangoztatott
fôbb alternatív álláspontok ismertek legyenek. Ilyen alkalmakkor moderátor
biztosítja, hogy a fórum valamennyi résztvevôje szóhoz jusson, senki se játsszon domináns szerepet a vitában, és a kölcsönös tisztelet atmoszférájában a
felszólalók meg tudják hallgatni egymást.
Reprodukálható vajon ilyen fórum az interneten? Az egyik nehézség az,
hogy az internet a jelenlegi formájában elsôsorban szöveges alapú. A szemtôl
szemben folytatott viták során a vizuális és verbális kifejezés különféle
eszközei azoknak a résztvevôknek is a rendelkezésére állnak, akik kevésbé
mûveltek vagy kevésbé otthonosak az írásbeli anyagok kezelésében. Egy
13

Ezeknek a tevékenységeknek és a mögöttük meghúzódó koncepcióknak jó áttekintését
adja David Mathews: Politics for People (Chicago, 1994, University of Illinois Press).
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néhány órán át tartó NIF-fórum a feszült figyelem és a részvétel koncentrált
dózisát kapja. Az interneten ezzel szemben sok fórum csupán rövid aktivitási periódusokat kíván meg a résztvevôktôl. Néha úgy tûnik, mintha az
internetdemokrácia kifejezetten a figyelemkoncentrációs zavarokkal küzdô
polgárok számára lenne a legmegfelelôbb, akik inkább ide-oda ugrálnak a
különféle hálózati honlapok között, mintsem hogy tartós dialógust folytatnának. Másrészt az internetnek megvan az az elônye, hogy különösen alkalmas az aszinkron kommunikációra. Az embereknek nem kell mindannyiuknak ugyanabban az idôpontban aktívnak lenniük. Egy bizonyos idôpontban
felvetett kérdések megválaszolhatók máskor is.
A technológia fejlôdésével elképzelhetô, hogy a nem szövegalapú, szemtôl
szemben folytatott viták megvalósítása egyre könnyebbé és könnyebbé
válik. Ahogy a széles sávú internetkapcsolatok terjednek, a hálózati interakciók megközelíthetnek egy olyan szintet, ami jobban hasonlít a kétirányú
televízióra, mint az e-mail üzenetek váltására. Ahogy az oktatási intézmények megkísérlik az oktatást az internetforrásokhoz adaptálni, ugyanaz
a technikai konzultációs apparátus, ami hasznosnak bizonyul az oktatásban,
felhasználható lesz a demokrácia számára is. És ahogy az internethez való
hozzáférés egyre terjed, a lakosság szegényebb és kevésbé mûvelt rétegei
elôtt is megnyíló hozzáférési lehetôségek azt fogják jelenteni, hogy az
önjelölt résztvevôkkel mûködô vitacsoportok fórumai nem fognak többé
csupán a digitális szakadék egyik oldalára esni.
Ahogy a konzultációs módszerek jobban adaptálódnak az internethez, az
online vitacsoportokban való részvétel még a kevésbé mûveltek esetében is
a demokratikus deliberáció szolgálatába állítható. Ez hozzájárul az állampolgárok jobb tájékozottságához. A vitacsoportok azonban mégsem érik el azt
az alapvetô célt, hogy a szóban forgó értékek mindkét fajtája egyidejûleg
megvalósuljon. A közvélemény „hangjának” ugyanis nemcsak deliberatívnak, hanem egyszersmind reprezentatívnak is kell lennie. A SLOP-ok ezek
közül egyiket sem biztosítják. A vitacsoportok alkalmasak a deliberációra,
ám csupán nem reprezentatív csoportokban. Ebbôl az okból kifolyólag a
résztvevôk tájékozottságát növelik, de nem alkalmasak a „nagyközönség”
(we, the People) hangjának hallatására.
A 2/A kategóriára, amelyben a tudományos reprezentatív mintavétel
kombinálódik a nyers véleményekkel, természetesen a közvéleménykutatás adja a legjobb példát, ami jobb „tükröt” nyújt, mint bármi, amit az
antiföderalisták elôre láttak volna, és elkerüli a SLOP-ok eltorzult reprezentativitását. Ez a 2/A kategória éppen úgy felülmúlja az 1/A kategóriába tartozó SLOP-okat, mint ahogyan az 1936. évi amerikai elnökválasztás alkalmából, a közvélemény-kutatások hatékony beindításakor Gallup a tudományos mintavétel alkalmazásával gyôzelmet aratott a Literary Digest fölött.
A nyers közvéleményt tükrözô közvélemény-kutatás sovány és fogyatékos
képet ad a közvéleményrôl. A kutatási eredményekkel reprezentált néze-
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teket fogyatékossá teszi – mint korábban láttuk – az „ésszerû tájékozatlanság”. Fogyatékossá válnak továbbá egy második tényezô miatt is, mégpedig annak a tendenciának a következtében, hogy beszámolnak olyan
véleményekrôl is, amelyek nem csupán felszínesek vagy légbôl kapottak
(top of the head), hanem esetleg nem is léteznek. Az efféle fantomvélemények
vagy „nem létezô attitûdök” azért szerepelnek a közvélemény-kutatások
adataiban, mert a válaszadók nem akarják bevallani, hogy tudatlanok, még
akkor sem, ha jól kidolgozott lehetôségeket nyújtanak számukra ahhoz,
hogy ezt megtegyék. A michigani egyetemen mûködött Philip Converse
klasszikus munkájára építve George Bishop és munkatársai a cincinnati
egyetemen valósággal dramatizálták ezt a kérdést „A közügyekre
vonatkozó 1975. évi törvénnyel” (Public Affairs Act of 1975) kapcsolatban kifejezésre juttatott állásfoglalások vizsgálatával. A közönség nagy hányada nyilvánított véleményt errôl, annak ellenére, hogy a törvény fiktív volt. A Washington
Post a közelmúltban ünnepelte e nem létezô törvény bevezetésének nem
létezô 20. évfordulóját, véleményeket kérve olvasóitól annak hatályon kívül
helyezésére vonatkozóan. A vizsgált minta megosztott volt: a megkérdezettek egyik felének azt mondták, hogy Clinton elnök akarta visszavonni a
törvényt, a másik felének pedig azt, hogy „a republikánus többségû
Kongresszus kívánta annak hatálytalanítását”. A beérkezô válaszok alapját
minimális tájékoztatás képezte (vagy inkább a résztvevôk félrevezetése,
hiszen a szóban forgó törvény elôször is nem létezett), ám ez az információs
bázis valójában csupán egyfajta választ jelentett arra a rávezetô kérdésre,
hogy ki állna egy ilyen törvényjavaslat mellett, és ki lenne ellene.14
Az internetdemokrácia megvalósítása érdekében kísérleteznek a
tudományos véletlenszerû mintavétellel is. A nehézséget itt természetesen
az jelenti, hogy a lakosság nagy része még az Egyesült Államokban sem
rendelkezik online kapcsolattal. Jelenleg úttörô erôfeszítés folyik ezen a téren
az úgynevezett Inter-survey keretében, melynek során számítógépeket
(webtévéket) biztosítanak a válaszadók véletlenszerûen kiválasztott mintái
számára. Ez a lépés hatékonyan megnyitja a megalapozott tudományos
kutatás lehetôségeit az interneten. Nem veszi azonban figyelembe azt a
tényt, hogy az interneten ilyen módon megvalósuló vizsgálatok eredményei
által reprezentált vélemények – a jó mintavétel más megoldásaihoz hasonlóan – lehetnek felszínesek és légbôl kapottak vagy akár nem létezôk is, ha
a közönség nem fordít kellô figyelmet a kérdésekre, vagy nem rendelkezik
megfelelô tájékozottsággal, illetve információkkal.
Egy ilyen idôszakban, amikor a lakosság olyan nagy részének nincs
számítógépes hozzáférése, hogy számukra gépeket kell biztosítani, néhány
további gyakorlati nehézség is felmerül. Ha gépeket, például webtévéket
14

George Bishop említett munkájáról és annak a Washington Post által Richard Morin
vezetésével végrehajtott megismétlésérôl jó áttekintést ad a „Leaders, the Public, and
Democracy”. Society (July, 1995), vol 35, no. 5., 2. oldal.
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biztosítanak a megkérdezendôk számára, akkor ez milyen hosszú idôre
szól?15 Ennek a problémának két oldala van: a lemorzsolódás és az érzékenyítés. A lemorzsolódási probléma mindössze abban áll, hogy azokat az
embereket, akik bejelentkezhetnek, meg kell tartani. Az emberek mindenféle testületbôl le szoktak morzsolódni, és a minta reprezentativitását monitorozni kell. Ez olyan gyakorlati probléma, amellyel a megfelelô ösztönzôk
alkalmazásával meg lehet küzdeni (ami természetesen befolyásolja a költségeket), és a monitorozás megoldható az eredeti alapmintával vagy más
felmérésekkel való összehasonlítás útján. Ha a válaszadási arány magas szinten tartása és a panel érintetlenül maradása érdekében elegendô erôfeszítés
történik, akkor elvileg nincs okunk feltételezni, hogy az ilyen stratégia nem
mûködik éppen olyan jól, mint a bevált, hagyományos felmérések.
A második probléma, az érzékenyítés szintén bármely panel esetében
felmerülhet. Feltehetô, hogy ha az embereknek számítógépeket adnak,
akkor elvárják tôlük, hogy jelentôsebb idôn át részt vegyenek a vizsgálatban. Minél hosszabb ideig maradnak a panel öntudatos tagjai, annál
valószínûbb, hogy véleményük divergálni fog a populáció zömének a
véleményétôl. Tudván, hogy kérdéseket fognak feltenni nekik, figyelmesebbek lesznek. A deliberatív közvélemény-kutatási stratégia, amit a következôkben fogunk tárgyalni, ugyanezzel a problémával néz szembe. A deliberatív közvélemény-kutatás azonban nem állítja be önmagát olyanként,
ami a tényleges vélemények tükrének lenne tekinthetô, hanem inkább a
ténylegestôl eltérô, de tájékozottabb véleményeket összesítô képet ígér. Az
online panelek bizonyos mértékig elmozdulhatnak abban az irányban, hogy
aktívabban „bevonódottá” és tájékozottabbá váljanak. Fennáll azonban az a
veszély, amit szintén monitorozni kell, hogy az ilyen panelek valahol középütt fognak elhelyezkedni a tényleges vélemény megbízható tükrözése és a
valóban jobban tájékozott véleményekrôl adott jó kép között.
A deliberatív közvélemény-kutatást, ami beleillik a mi 2/B kategóriánkba, kifejezetten a tudományos véletlenszerû mintavétel és a deliberáció kombinálásának céljával fejlesztették ki. A deliberatív közvélemény-kutatás egyfajta kvázikísérlet végrehajtásával megpróbálja a társadalomtudományok
eredményeinek alkalmazását annak felfedése érdekében, hogy milyen
lenne a deliberatív közvélemény valamilyen kérdésrôl, majd ezeket a deliberatív következtetéseket beilleszti a ténylegesen folyó közéleti dialógusba
vagy egyes esetekben az aktuális politikai folyamatokba.
A deliberatív közvélemény-kutatás azoknak a fogyatékosságoknak a számbavételével kezdôdik, amelyek valószínûleg megtalálhatók a közönséges
közvélemény-kutatásban is – ilyenek a nagyközönségre jellemzô ésszerû
15

A „Tudáshálózatok” (Knowledge Networks) címen folyó Inter-survey kezdeményezés keretében a résztvevôket három év után „elengedik”, éppen az úgynevezett érzékenyítési
probléma miatt. Lásd Michael Lewis: „The Two Bucks a Minute Democracy”. New York
Times, 2000. november 5., 64–67.
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tájékozatlanság kiváltó okainak megléte, valamint a mintavételes felméréseknek az a tendenciája is, hogy nem létezô attitûdöket vagy fantomvéleményeket (valamint meglehetôsen szélsôséges, már-már nem létezô attitûdöknek tekinthetô véleményeket) is kimutatnak sok közérdekû kérdésben.
Ezek az aggályok hasonló szellemben fogannak, mint az Alapítók aggodalmai a nagyközönség véleményével kapcsolatban, legalábbis az olyanfajta véleményekkel szembeállítva, amelyek a deliberáció szûrési folyamatainak eredményeként fogalmazódnak meg.
A hagyományos közvélemény-kutatások a legjobb esetben pillanatfelvételt nyújtanak a közvéleményrôl „a megtekintett állapotban”, még
akkor is, ha a közönség kevés információval rendelkezik, nem fordít sok
figyelmet a közügyekre, vagy nemigen érdekelt a szóban forgó kérdésekben. Az ilyen módon létrejövô adatbankok természetesen a reprezentáció
tükörelméletének modern megtestesülései, ám olyan mértékben tökéletesítve, amirôl az antiföderalisták sohasem álmodtak. A deliberatív közvélemény-kutatás azonban kifejezetten a „tükör” és a „szûrô” kombinálására
irányuló kísérlet. A véletlenszerû mintavétellel kiválasztott résztvevôk, akik
kezdetben a populáció tükreként szerepelnek, alá vannak vetve a deliberatív gyakorlat szûrôjének.
A folyamat valamennyi aspektusát úgy tervezik meg, hogy elôsegítse a
tájékozott és kiegyensúlyozott vitát. Egy kezdeti felmérés után a résztvevôket szemtôl szemben folytatandó hétvégi tanácskozásra hívják össze, és
gondosan kiegyensúlyozott, alaposan ellenôrzött beszámolóanyagokat
adnak nekik, amelyek a dialógus megindulásának alapjául szolgálnak. A képzett moderátorok segítségével folyó tanácskozásokhoz véletlenszerû
kiválasztással kis csoportokra osztják, és arra ösztönzik ôket, hogy a kis csoportokban folytatott vitákban felmerült kérdéseket a nagyobb létszámú
plenáris ülések alkalmából tegyék fel egymással ellentétes nézeteket
képviselô szakértôknek és politikusoknak. A moderátorok megpróbálnak
olyan atmoszférát teremteni, amelyben a résztvevôk figyelmesen meghallgatják egymást, és senkinek sem engedik meg, hogy domináns szerepet
játsszon a vitában. A hétvégi program lezárásakor a résztvevôk megkapják
ugyanazt a bizalmasan kezelendô kérdôívet, mint az elsô kapcsolatfelvétel
alkalmából. A végsô válaszadáskor megfogalmazott ítéleteket – az egész
hétvége során folytatott vitákról készült szerkesztett beszámolókkal együtt –
rendszerint közzéteszik a mûsorközlô médiában.16 A hétvégék során
kialakuló mikrokozmosz az egész populációra kiterjedô alapfelmérés ered16

A módszer áttekintését lásd James S. Fishkin: The Voice of the People: Public Opinion and
Democracy (New Haven–London, 1997, Yale University Press, kibôvített, papírkötésû
kiadás). Lásd továbbá James Fishkin és Robert Luskin: Bringing Deliberation to the
Democratic Dialogue. In Max M. McCombs (ed.): A Poll With a Human Face: The National
Issues Convention Experiment in Political Communication. Mahwah, 1999, N. J. Lawrence
Elbaum.
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ményeivel és a lakosságra vonatkozó népszámlálási adatokkal összehasonlítva eddig még minden esetben magas szinten reprezentatív volt, mind az
állásfoglalások, mind a demográfiai jellemzôk tekintetében. A véleményformálásban a hétvégi deliberáció során eddig minden esetben nagymértékû
és statisztikailag szignifikáns változások történtek. Az így született megfontolt ítéletek gyakran különböznek a hagyományos közvélemény-kutatási
módszerekkel feltárt „felszínes” attitûdöktôl.
Ám mit reprezentálnak az eredmények? Válaszadóink képesek legyôzni
azokat a kiváltó okokat, amelyek a nagyközönségre általában jellemzô ésszerû tájékozatlanságot eredményezik. Nekik – ahelyett, hogy csak egyetlen
szavazatuk lenne milliók között – a hétvégi mintákban ténylegesen néhány
száz között van egy szavazatuk, a kiscsoportos vitákban pedig körülbelül
tizenöt másik hang között van egy meghallgatandó hangjuk. A hétvégéket
úgy szervezik meg, hogy a résztvevôk el tudják hinni, hogy a véleményük
számít. Legyôzik az apátiát, a bekapcsolódás hiányát, a figyelmetlenséget,
és túljutnak a kezdeti információhiányon. A különféle társadalmi rétegekbôl
érkezô résztvevôk mindannyian megváltoznak a deliberáció során. Abból,
hogy valaki mûvelt-e, vagy sem, illetve gazdaságilag elônyös vagy hátrányos helyzetben van-e, nem látható elôre a deliberáció folyamán bekövetkezô változás. A tudásra vonatkozó kérdésekbôl azonban tudjuk, hogy a
tájékozottá válás az adott kérdésekben elôre vetíti a politikai attitûd megváltozását is. Ebben az értelemben a deliberatív közvélemény mind tájékozott,
mind reprezentatív, s ennek eredményeként ugyanakkor – szinte elkerülhetetlenül – eltér a populáció tényleges véleményétôl. A nagyközönség ritkán vagy sohasem lesz eléggé motivált ahhoz, hogy olyan tájékozottá és
olyan aktív résztvevôvé váljon, mint a mi hétvégi mikrokozmoszaink.
Itt felmerül az a gondolat, hogy ha egy ilyen, a valóságostól eltérô helyzet
erkölcsileg releváns, akkor annak a meghatározására, hogy ténylegesen
milyen lehet a megfelelô „tényszerûtlen” helyzet, miért ne végezzünk egy
komoly társadalomtudományi kísérletet ahelyett, hogy csupán informális
következtetésekre jutnánk, vagy a karosszékbôl folytatnánk empirikus vizsgálatot. És ha ez a „tényszerûtlen” helyzet egyrészt feltárható, másrészt normatív értelemben releváns, akkor miért ne adjuk azt a világ tudtára? Mint
ahogyan Rawls eredeti álláspontját olyannak tekinthetjük, amelynek egyfajta
ösztönzô ereje van, a közvélemény „tényszerûtlen” reprezentációja a deliberatív közvélemény-kutatás útján szintén buzdítólag hathat a lakosság zömében olyan következtetések levonására, amelyeket komolyan kell venniük.
A következtetéseket azért kell komolyan venni, mert az eljárás mindenkit reprezentál – olyan körülmények között, amikor gondolkodni tudnának.
Ez az elgondolás szokatlannak tûnhet, mivel összeolvasztja a normatív
elméletet egy empirikus programmal: a társadalomtudomány alkalmazása
olyan kvázikísérletek lefolytatásához, amelyek feltárják a deliberatív közvéleményt. A társadalomtudományi kísérletek többsége azonban tény-
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szerûtlen helyzet létrehozására irányul – ez a „beavatkozási körülmények”
(treatment conditions) következménye. A normatív és az empirikus kutatási
programok összeolvasztására irányuló ilyen erôfeszítések esetében a kulcskérdés olyan beavatkozási körülmények meghatározása, amelyek eleget
tesznek a megfelelô erkölcsi relevancia követelményének. Mindenféle
kutatás megtervezésével kapcsolatban két általános kérdés tehetô fel: a belsô
és a külsô validitás kérdései.17 A mintavételes felmérések viszonylag magas
külsô validitásúak, meglehetôsen bízhatunk az eredmények nagyobb populációkra való általánosíthatóságában. Ezzel ellentétben a laboratóriumi körülmények között végrehajtott legtöbb társadalomtudományi kísérlet magas
belsô validitást mutat: meglehetôsen bízhatunk abban, hogy a mutatkozó
hatások valóban a kísérleti beavatkozás eredményei. Például a fôiskolai diákokkal végzett kísérletek azonban nem nyújtanak alapot külsô validitás elérésére, ha a céljuk valaminek a nagyközönségre vonatkozó megállapítása.
Ha egy társadalomtudományi kísérletnek viszonylag magas belsô validitása lenne, vagyis bízhatnánk abban, hogy a hatások a normatíve kívánatos
beavatkozásból fakadnak, és ha emellett viszonylag magas külsô validitást
is mutatnának, vagyis bízhatnánk az eredményeknek az egész állampolgári
populációra való általánosíthatóságában, akkor ennek a két tulajdonságnak
a kombinációja lehetôvé tenné számunkra, hogy a normatíve kívánatos tulajdonság következményeit általánosítsuk az egész lakosságra. Megbízhatnánk
a tényszerûtlen közvéleményrôl alkotott képben, ami normatíve kívánatos
beavatkozási körülmények mellett vonja le a következtetéseit. Más szóval,
ha egy deliberációs kísérletnek magas szintû belsô validitása lenne, akkor
bízhatnánk abban, hogy a következtetések a deliberáció (és ezzel összefüggô más olyan tényezôk, mint például a tájékoztatás) eredményei. Ha pedig
egy ilyen kísérlet magas szintû külsô validitású lenne, akkor biztonsággal
általánosíthatnánk az eredményeket a releváns közösségre, például valamennyi választható szavazóra. A deliberatív közvélemény-kutatásnak nevezett kvázikísérlet csak akkor léphetne fel azzal az igénnyel, hogy az emberek megfontolt ítéleteit reprezentálja, ha mindkét fajta validitással bírna.
A deliberatív közvélemény-kutatási módszerek alkalmazására az interneten eddig még nem történtek nagyobb szabású kísérletek, de néhány
ilyen projekt már elôkészítés alatt áll.18 Ezek olyanfajta nehézségekkel
néznek szembe, amelyeket korábban az 1/B és a 2/A kategóriáknak az internetre való alkalmazásával kapcsolatban tárgyaltunk. A deliberatív közvélemény-kutatás kombinálja a vitacsoportos felmérés és a hagyományos közvélemény-kutatás különféle aspektusait. Ennélfogva azok az akadályok,
amelyeket a szemtôl szemben folyó tanácskozásnak a vitacsoportokra való
17

Lásd Donald Campbell és Julien Stanley: Experimental and Quasy Experimantal Designs
for Research. Chicago, 1963, Rand McNally.
18
Egy ilyen projekt leírását lásd: Combs (ed.): A Poll with a Human Face...
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adaptációjával, illetve a tudományos véletlenszerû mintavétel közvéleménykutatási alkalmazásaival kapcsolatban vizsgáltunk, egyidejûleg fennállnak.
Mindkét fajta akadály tekintetében várható azonban, hogy ezek idôvel enyhülni fognak, ahogy az internet ugyanúgy mindenütt jelenlévôvé válik,
mint a telefon, és ahogy az interneten megvalósítható kommunikációs
folyamatok egyre kevésbé fognak írásos szövegeken alapulni, és egyre
inkább megközelítik a szemtôl szemben folytatott vitákat. Az online folytatható deliberatív közvélemény-kutatás fejlôdése során érdemes lesz kísérletezni mind a szinkrón és az aszinkrón kommunikáció megfelelô keverékének meghatározásával, mind a moderátorok megfelelô szerepével (ha
egyáltalán szükség lesz rájuk), és annak a mértékével is, hogy a vitákban a
kommunikáció mennyi érzelmi elemét célszerû engedni érvényesülni. Az
alapvetô probléma azonban az marad, hogy egy olyasféle eljárásnak, mint a
„szemtôl szemben” jellegû deliberatív közvélemény-kutatás, végül kimagaslóan gyakorlatiasnak kell bizonyulnia. Amikor ez megvalósul, a közvélemény olyan hangját lesz képes közvetíteni, ami egyszersmind deliberatív és reprezentatív, és amelyben kombinálódnak mind a „tükör”, mind
a „szûrô” értékei. Ilyen értelemben tehát a nagyközönség hangjára nagyon
is érdemes lesz odafigyelni, mivel az azt fogja reprezentálni, amit mindenki
gondolna akkor, ha megfelelô feltételek között gondolkodhatna az adott
kérdésekrôl.
A 2/B kategóriának azonban megvan az a hátránya, hogy a lakosságnak
csupán tudományos véletlenszerû mintavétellel kiválasztott részét vizsgálja.
A kísérlet során kialakuló átgondolt és kidolgozott nézetek nem széleskörûen jellemzôek, mivel a nagyközönség zöme még mindig minden valószínûség szerint részvétlen és figyelmetlen, mert ki van téve az ésszerû
tájékozatlanságot elôidézô tényezôk hatásának, ami általában jellemzô a
nagyméretû nemzetállamok polgáraira. A deliberatív közvélemény-kutatás
legyôzi ezeket a tényezôket egy mikrokozmosz számára, de a lakosság fennmaradó részét nagyjából érintetlenül hagyja. (Azért mondhatjuk, hogy
„nagyjából”, mert a lakosság könnyen figyelemmel kísérheti a folyamatot a
média közvetítésével.)
Az utolsó két kategória, a 3/A és a 3/B párhuzamba állítható az elôzô kettôvel, kivéve annyiban, hogy ezek ideális megvalósulásuk esetében teljes
mértékben megtestesítik az olyanfajta eredményeket, amelyek a 2/A és a 2/B
kategóriákban a tudományos mintavétellel érhetôk el. Ha valamilyen
módon – a szavazásos vagy a népszavazásos demokrácia intézményeihez
hasonlóan – mindenkinek a véleménye kikérhetô lenne egyidejûleg lebonyolított tömeges konzultációk alkalmából, akkor a 3/A kategória ugyanazokat a nézeteket reprezentálná, mint amelyeket a közvélemény-kutatások
nyújtanak a 2/A kategóriában. A népszavazásos demokráciának és a nagyközönség zömének bevonására törekvô tömeges konzultációk más formáinak az egyik problémája természetesen az, hogy a tényleges részvétel
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gyakran annyira hiányos, hogy a szavazáskor csupán a közönség egy része
jelenik meg. A népszavazásokon vagy az országos választásokon való
részvétel néha ténylegesen olyan alacsony arányú, hogy nehéz különbséget
tenni a tömegekre építô népszavazásos demokrácia és az önjelölt mintákat produkáló SLOP-ok között. Az alacsony részvételi arányok orvosolására természetesen vannak lehetséges intézményes eszközök. Ausztráliában régi hagyományai
vannak a kötelezô szavazásnak: a nem szavazók megbírságolása egészen jól
mûködött, az országos választások alkalmából létrehozva a legmagasabbak
közé tartozó részvételi arányokat a világon. Ugyanakkor jól beigazolódott az is,
hogy a kötelezô szavazás keveset vagy semmit sem tett a szavazók tájékozottsági szintjének vagy aktivitásának növeléséért, és hatása csupán a részvételi szintben jelentkezik.
Elvileg nincs semmi ok arra, hogy a szavazás miért ne történhetne az internet útján, feltéve, hogy a csalás kiküszöböléséhez kellôképpen fejlett biztonsági
eszközök állnak rendelkezésre. Valamikor a jövôben, amikor az internet
ugyanolyan mértékben hozzáférhetô lesz, mint ma a telefon az Egyesült Államokban, a részvételi arányok növelése érdekében lehetôvé fog válni az interneten való tömeges szavazás. Az internetes szavazás megvalósulása növelheti a
részvételt, akár már azzal is, hogy csökkentheti a szavazással együtt járó kényelmetlenségek szintjét. Elôsegítheti továbbá a különféle kezdeményezések és
népszavazások alkalmazását azáltal, hogy az aláírások gyûjtéséhez praktikusabb és kevésbé költséges módot kínál. Az internetes szavazás azonban nem
fogja megváltoztatni az ésszerû tájékozatlanság tényezôjét, és ennélfogva valószínûtlen, hogy megszüntetheti a népszavazásos demokrácia módszereivel
megismert nyers közvélemény meggyengített jellegét.
A 3/B jelzésû utolsó lehetôség a legambiciózusabb. Csakúgy, mint ahogyan a
konvencionális közvélemény-kutatás (2/A), a nagyközönség ténylegesen meglévô felszínes véleményét modellezi, amit a mi táblázatunkban a népszavazásos demokrácia (3/A) reprezentál, a 3/B jelzésû tömeges deliberatív közvélemény modelljének a deliberatív közvélemény-kutatás (2/B) tekinthetô. Az
utóbbi azonban rendszerint tényszerûtlen. Más szóval, a nagyközönség rendszerint nem tanácskozó hajlamú, és a legtöbb politikai kérdésrôl többnyire nem
alkot megfontolt döntéseket. Hogyan lehet tehát ezt a tényszerûtlen lehetôséget
megvalósítani? Hogyan lenne megvalósítható akár a szemtôl szemben folytatott
vita körülményei között, akár online?
Bruce Ackermannal közösen kidolgoztunk egy javaslatot. Ezt a „deliberáció
napjának” nevezzük.19 A deliberatív közvélemény-kutatás problémája az volt,
hogy az egész populáció valamely mikrokozmoszát motiválni kell az észszerû tájékozatlanságot elôidézô tényezôk legyôzésére, és elegendô mennyi19

Lásd Bruce Ackerman és James Fishkin: „Deliberation Day”. Elôadás a „Deliberating
about Deliberative Democracy” címû konferencián, University of Texas School of Law,
2000. február. Az elôadás szövege megtalálható a következô címen: http://www.la.
utexas.edu/conf2000/papers/DeliberatonDay.pdf
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ségû szemtôl szemben folytatott vitát kell biztosítani ahhoz, hogy a résztvevôk tájékozott ítéleteket alkothassanak – tájékozottan a szóban forgó
kérdésekrôl, és azokról az egymással ütközô fôbb érvekrôl egyaránt, amelyeket más polgárok vethetnek fel az adott kérdésekkel kapcsolatban. Ám
más dolog elgondolni mindezeknek a megtételét egy mikrokozmosz
esetében, és egészen más dolog ugyanennek a megtételét az egész populációra kiterjesztve akár csak végiggondolni is. Gallup látomása arról, hogy a
tömegközlési eszközök az egész országot egyetlen nagy szobában képesek
összehozni, mint korábban láttuk, azon bukott meg, hogy hiányzott egy
olyan társadalmi kontextus, ami ösztönözné a kiscsoportos deliberációt. Ha a
nagyméretû nemzetállamokban mindenki egyetlen nagy szobában gyûlne
össze, a szoba olyan nagy lenne, hogy senki sem figyelne a másikra. Más,
decentralizáltabb stratégiára van szükség.
Mi egy olyan nemzeti ünnepet javasolunk, melynek alkalmából valamennyi szavazó meg lenne hívva, hogy véletlenszerû kijelölés alapján vegyen
részt a lakóhelyén létrehozandó vitacsoportokban, felkészülésként az egy
héttel késôbb esedékes szavazási folyamatra. Ekkor a nagyobb pártok jelöltjei alkalmat kapnának olyan megnyilatkozásokra, amelyeket az országos
média közvetít, és a helybeli kis csoportokban folytatott vitákban
meghatároznák azokat a kulcskérdéseket, amelyeket az egész országban
egyidejûleg megtartandó, viszonylag kis létszámú városi közgyûléseken fel
kell tenni a pártok helyi képviselôinek. Annak érdekében, hogy minden
egyes polgár részt vegyen ezeken, különféle anyagi ösztönzôket lehetne
alkalmazni. Az erre fordított költségek – bár kétségkívül magasra rúgnának
– sokkal értelmesebbé tennék a demokráciát, mivel ez a megoldás olyan
inputot nyújthat a nagyközönség részérôl, amelyben a legtöbb ember
véleménye tükrözôdik, és ami egyúttal az állampolgárok nagy tömegeit
tájékozottá teszi a közérdekû kérdésekrôl és az azokkal kapcsolatos különféle
álláspontokról. Ha az ilyen nemzeti ünnepen, a Deliberáció Napján való
részvétel ösztönzôi mûködnének, és az emberek ténylegesen jól tájékozottá
válnának, ez tényszerûvé tenné a deliberatív közvélemény-kutatás kvázikísérleteivel reprezentált tényszerûtlen deliberatív közvéleményt. A jelöltek
viselkedésének és propagandájának alkalmazkodnia kellene a tényekhez,
amelyekrôl a szavazók tudomást szereznének az adott kérdésekben. Egy
ilyen deliberatív nagyközönség anticipációja ugyanakkor igen sokat tehetne
a közéleti párbeszéd többi részének átalakításáért.
Vajon adaptálható-e, alkalmazható-e egy ilyen bevallottan majdnem utópisztikus elgondolás az internetre? Ennek a megvalósításához meg kellene
oldani azt a további problémát is, hogy az online részvételhez szükséges
számítógépekhez való hozzáférés szinte egyetemessé váljon. Tételezzük fel
egy pillanatra, hogy van megoldás erre a problémára. Talán csupán idô
kérdése, hogy az internet valamilyen jövôbeli változata éppen olyan természetesen elérhetôvé válik, mint ma a telefon. Tételezzük fel azt is, hogy
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ez a hozzáférés egyúttal széles sávon valósul meg, és a szemtôl szemben
folyó verbális vita bizonyos elemei is lehetôvé válnak, továbbá a kommunikációnak nem kell teljes egészében szöveges alapúnak lennie. A technológia lehetôvé teszi számunkra az olyasféle interakciót, mint ami a kis csoportokban kezelhetôen kis számú résztvevôvel folyik.
Ha ezeket a problémákat csakugyan sikerül legyôzni, akkor a deliberáció
napjának online változata még bizonyos elônyöket is nyújthat a „szemtôl
szemben” változathoz képest. A deliberatív közvélemény-kutatás egyik
erôssége, hogy az egész populációnak egy mikrokozmoszát egyetlen helyre
hozza össze. Amikor a résztvevôket véletlenszerûen kis csoportokra osztják,
az ország különbözô részeibôl érkezô résztvevôk tanácskoznak együtt. Ez
növeli minden egyes vitacsoport összetételének a változatosságát, és mindenki számára lehetôvé teszi, hogy igen eltérô véleményekkel találkozzon.
A deliberáció napja, bár a véletlenszerû elosztás módszerét alkalmazza, mindazonáltal csak azt tudja biztosítani, hogy az országnak ugyanarról a
részérôl érkezô emberek találkozzanak egymással a helyi iskolákban, vagy
más közeli helyszíneken. Az online vita ugyanakkor lehetôvé teheti ugyanazt a változatosságot, mint a deliberatív közvélemény-kutatás, de gyakorlatilag az egész nagyközönség bevonásával. Az online változatot továbbá nem
kellene egyetlen nap alatt lebonyolítani. Feltéve, hogy az emberek eléggé
motiváltak a tartósabb részvételhez, a folyamatos online deliberáció bizonyos
rendszerességgel heteken, sôt akár hónapokon át is tarthatna. Ennek az
lehetne az eredménye, hogy mindenki valami olyanfajta panelba kerülhetne be, mint amilyeneket az Inter-survey esetében tárgyaltunk, de az adott
panelban való részvétel nem csupán kérdôívekre adandó válaszokat kívánna meg, hanem folyamatos és komoly tanácskozást is.
Az ilyen országos méretû és egyben decentralizált deliberatív ábrándkép
online változata még annál is utópisztikusabbnak tûnik, mint a deliberáció
napjára vonatkozó eredeti javaslatunk. Rámutat azonban az online demokrácia jelenleg megvalósuló változatainak elszegényített jellegére. Ezek ma
különféle véletlen mintavétellel szervezett felmérésekben, illetve a SLOP-ok
és más vitacsoportok mûködésében merülnek ki. Más szóval, az online
demokráciából mindmáig lényegében hiányzik mind a deliberáció, mind a
reprezentativitás, illetve az általunk számba vett értékek közül – még a
legjobb esetben is – csupán egynek az elérését teszi lehetôvé, például a megfelelô tudományos mintavételnek köszönhetôen a reprezentativitás megvalósul, de a deliberáció nem.
Fenti táblázatunkban van két kategória, amelyek biztosítják mind a kétféle érték érvényesülését, nevezetesen a 2/B és a 3/B, vagyis a deliberatív
közvélemény-kutatást, valamint a deliberáció napjának valamilyen online
verzióját. Az elôbbi gyakorlatilag elérhetô lehetôséggé fog válni, az utóbbi
utópisztikus. Ha azonban a deliberatív közvélemény-kutatást sikerül úgy
továbbfejleszteni, hogy megvalósítható legyen online, akkor ez kikövezi az
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utat a deliberáció napja érdekében folytatandó lehetséges kísérletekhez,
továbbá a közönség olyan nézeteinek ad hangot, amelyek kifejezik mindenkinek a véleményét, mégpedig olyan feltételek között, ahol gondolkodni tudnak. Az internet nyilvánvalóan megnyitja a kiterjesztett közösségi
konzultációk lehetôségét. Ha ez a SLOP-ok útján vagy a hagyományos közvélemény-kutatás módszereinek adaptálásával valósul meg, akkor a tájékozott közvéleménytôl való eltávolodás trendje csak fel fog erôsödni. Ha azonban a technológiát sikerül annak a szolgálatába állítani, hogy a deliberáció
ismét az egész nagyközönségre kiterjedhessen, akkor minôségileg újfajta
demokrácia válhat lehetôvé.
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Vincent F. Price – Peter Neijens
A deliberatív közvélemény-kutatás
A felméréseket végzô kutatók és a közvélemény elemzôi hosszú ideje vitatkoznak a közvélemény és a tömegfelmérési adatok közötti fogalmi kapcsolatról. Noha a közvéleményt klasszikus értelemben a széles körû tanácskozások és viták eredményeként létrejövô végtermékként szokás felfogni (például Bryce 1888; Blumer 1946; Habermas 1989), idôvel sokan elfogadták
standard alapként a tömegfelmérési adatokat (Key 1961; Converse 1987).
Szembesülve azonban azzal a ténnyel, hogy a kérdezôbiztosokkal és a
kutatókkal közölt vélemények gyakran pontatlan, elszigetelt és tájékozatlanságot tükrözô válaszok (például Bishop és mtsai 1980; Neuman 1986),
tovább folytatódtak a viták arról, hogy a tömeges felvétellel nyert adatok
megfelelô jelzôi-e a deliberatív közvéleménynek.
Az utóbbi években a konvencionális közvélemény-felmérések kiegészítôiként vagy alternatíváiként kifejlôdtek a „deliberatív adatfelvétel” (deliberative polls) módszerei és a megadott témákban folytatott fókuszcsoportos
vizsgálatok különféle változatai. Ezek az új módszerek arra irányulnak,
hogy helyesbítsék a közvélemény-kutatási adatok felületességébôl adódó
hibákat és pótolják a közéleti kommunikáció fogyatékosságait. Egyes kutatók (például Fishkin, 1991) – annak érdekében, hogy mérni tudják az értelmes közéleti diskurzus alapján kialakuló, jobban tájékozott közvéleményt –
megkíséreltek tudományos értelemben reprezentatív mintákat összeállítani
olyan állampolgárokból, akik a deliberációs folyamatok, a nyílt viták aktív
résztvevôivé válnak. Más kutatók (például Neijens 1987) a standard felmérési technikák kevésbé drasztikus módosításait javasolták, olyan „oktató
felmérések” bevezetésével, melyek során a válaszadókat – arra törekedve,
hogy átgondoltabb véleményekrôl alkothassanak képet – megkísérlik
tájékoztatni a bonyolult közérdekû kérdésekrôl.
Hogyan ítélhetô meg a „jobb minôségû” közvélemény mérésére irányuló
törekvések sikere? Az alábbiakban megkísérlünk választ adni néhány fontos
kérdésre. Elôször is: Milyen eredményt kívánnak elérni ezek az új módszerek? Milyen minôségi célok elérésére törekednek elsôsorban? Másodszor,
tekintetbe véve, hogy ezek a vizsgálati módszerek mit próbálnak elérni, mit
mondhatunk tudományos szempontból a hasznosságukról? Milyen megbízhatósággal értékelhetôk, tekintettel céljaik minôségi jellegére? Hogyan
lehet a legjobban értelmezni az általuk szolgáltatott adatokat? Milyen mód-
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szertani követelményeknek kell eleget tenniük ahhoz, hogy biztosítsák az
eredmények elfogadható értelmezését? Mivel mindezek a technikák valamilyen módon magukban foglalják a válaszadók manipulációját, milyen
megszorításokkal kell élnünk az általuk szolgáltatott adatok értelmezésekor?

Új módszerek a közvélemény felmérésére
Egyik közös munkánkban (Price és Neijens 1997) azt állítottuk, hogy a
minôséggel kapcsolatos fogalmak a közvélemény tekintetében elválaszthatatlanul összefonódnak egy több fázison keresztül, kollektívák részvételével
végbemenô kollektív folyamat, a demokratikus döntéshozatal minôségének
tágabb értelmezéseivel. A minôség megítélése a közösségi döntéshozatalban
többféle dimenzió mentén konceptualizálható. A döntéselmélet mûvelôi,
akik szisztematikusan vizsgálják az emberi döntéshozatalt és annak
tökéletesítésére törekednek, legalább két olyan dimenziót javasoltak, amelyek relevánsak bármely döntés minôségének megítélése szempontjából
(például Rohrmann, 1986). Egyrészt meg lehet ítélni az alkalmazott döntéshozatali folyamat minôségét, másrészt vizsgálhatjuk a folyamat eredményeként ténylegesen elért döntés minôségét is. A kollektív döntéshozatal
esetében mérlegelhetjük a minôség kérdését egyéni szinten (például:
Mennyire értik meg az emberek a problémákat vagy a javasolt megoldásokat? Racionálisan értékelik-e ezeket? Nem a saját érdekeik alapján alakítják-e ki véleményüket?) vagy közösségi szinten (Milyen alaposan vizsgálta meg egy társaság a választási lehetôségeit? Mennyire racionálisan hozták
meg a kollektív döntést? Maga a döntés a legjobban szolgálja-e a közösség
érdekeit?). A közvélemény minôségét tehát értékelhetjük mindezekben a
dimenziókban, amelyeket megkíséreltünk katalogizálni (a kritériumok leíró
jellegû áttekintését adja Price és Neijens 1997).
Az eredményorientált kritériumok maguknak a véleményeknek és döntéseknek a minôségére fókuszálnak. Ezek közül számos jellemzô – például a
vélemény stabilitása, konzisztenciája, meggyôzôdési szintje, illetve a döntés
következményeinek ismerete és elfogadása – alkalmazható mind az egyéni
véleményekre, mind az aggregált véleményre. Más kritériumokat (például
valamely vélemény reprezentativitását) fôleg a kollektív véleményekkel
kapcsolatban lehet értelmezni. A folyamatorientált kritériumok hasonlóképpen alkalmazhatók mind a kollektív, mind az individuális szinten. Ezek
közé tartozik a véleményeket megalapozó információk keresésének mértéke
és intenzitása, a deliberáció és az elemzés megléte, illetve az erre fordított
gond, a véleményformálási folyamat idôbeli és térbeli kiterjedése, valamint
a cenzúrától és a társadalmi nyomásoktól való mentessége. Kollektív szinten
a döntéshozatali folyamatnak ideális esetben reprezentálnia kell mindazokat, akiket a döntés érint. Számos különbözô szempontot és választási
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lehetôséget kell generálnia, és legitimként elfogadottnak kell lennie valamennyi résztvevô által (lásd Price és Neijens 1997).
A deliberatív adatfelvételi módszerek – mint hamarosan meg fogjuk
mutatni – bizonyos kiválasztott minôségi kritériumok maximalizálására
törekednek. Fontos azonban tudatában lennünk annak, hogy ennek elérésére nem ezek az elsô kísérletek. Valóban, a deliberatív adatfelvétel egy
hosszú történelmi folyamatba illeszkedik be, melynek során az adatgyûjtôk,
a kérdezôbiztosok és a kutatók megpróbálták ellensúlyozni azt a tendenciát,
hogy a közvélemény-felmérések során olyan vélemények összegyûjtése és
terjesztése történjék, amelyek esetleg tájékozatlanságon alapuló „álattitûdök”
(non-attitudes) vagy „látszatvélemények” (pseudo-opinions) is lehetnek (Price
és Neijens 1997). A felmérési módszereket alkalmazó kutatók és adatgyûjtôk
már régóta és változatos módokon törekednek az általuk felmért
vélemények „minôségének” javítására. Az ilyen törekvésekre példaként említhetjük a „nem tudom” válaszlehetôség beiktatását, az elôre gyártott vélemények csökkentése érdekében alkalmazott szûrôfunkciójú kérdéseket vagy a
vélemények intenzitásának mértékét tükrözô mutatók hozzáadását az irányított
felmérésekhez (például Schuman és Presser 1981; Converse és Presser 1986).
Néhány további példaként gondolhatunk a „valószínû szavazó” (likely voter)
különféle modelljeinek alkalmazására a választási kontextusban nyert
közvélemény-kutatási eredmények értékelésénél (például Traugott és Tucker
1984), vagy a „kényelmességi index” (mushiness index) használatára, amely a
közvéleményre vonatkozó adatok viszonylagos stabilitását, következetességét
és átgondoltságát próbálja érzékeltetni (Yankelovich 1991).
A mért közvélemény minôségének javítását célzó adatfelvételi és
felmérési módszerek skálája a standard adatok szûrésére irányuló ilyenfajta
kísérletektôl (amelyek némelyikét széles körben elfogadták jó kutatási gyakorlatként) a válaszadók tájékoztatására vagy oktatására törekvô összehangoltabb erôfeszítésekig terjed – ez utóbbiakat a tájékozott közvélemény felmérésének fogjuk nevezni. Még ennél is ambiciózusabbak azok az új technikák,
amelyek az aktív tanácskozásra alkalmat adó hosszabb programok során
tájékoztatják a válaszadókat – ezeket deliberatív adatfelvételi módszereknek
nevezzük. Itt mindkét megközelítést meg fogjuk vizsgálni, mindegyik esetben kiválasztva az áttekintéshez és elemzéshez néhányat a legkiválóbb és
legjobban kidolgozott példák közül. A tájékozott közvélemény felmérésére
irányuló programok közül „Az amerikaiak megbeszélik a közérdekû kérdéseket” Alapítvány (Americans Talk Issues Foundation, ATIF, lásd például
Kay és mtsai 1994b) által újabban indított munkát és a holland kutatóknak
„A döntési lehetôségek kérdôívével” (Choice Questionnaire) végzett vizsgálatait (például Neijens 1987) emeljük ki, a deliberatív adatfelvételi módszerek
közül pedig a James Fishkin által szervezett amerikai és brit deliberatív
felmérésekre (például Fishkin 1995) és az úgynevezett „tervezési sejtek”
Peter Dienel által Németországban kidolgozott módszerére koncentrálunk.
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Az amerikaiak megbeszélik a közérdekû kérdéseket
„Az amerikaiak megbeszélik a közérdekû kérdéseket” Alapítvány (ATIF)
1987 óta a közérdeklôdés tájékoztatással egybekötött felméréseinek egész
sorozatát végezte el, különféle témákban. A felméréseket a téma szakértôibôl
és közvélemény-kutatókból álló kicsiny, politikailag kiegyensúlyozott összetételû csapatok tervezik meg és hajtják végre (Kay és mtsai 1994a). A munkacsoportok úgy dolgoznak, hogy biztosítsák egyrészt mind a kérdések, mind
az elemzés elfogulatlanságát és kiegyensúlyozottságát, másrészt a telefoninterjúk korlátai között pontos kontextuális és tényszerû információt szolgáltassanak.
Az ATIF felmérési programjának számos minôségi célja van. Az egyik cél
a konszenzus megtalálása (consensus location): „a legtöbbek által támogatott
álláspontok keresése azok különféle vonásainak egyenként és változatos
kombinációkban történô tesztelésével, valamint az álláspontokkal való
egyetértés hitelesítése a mellette és ellene szóló érvek bemutatásával a
válaszadóknak, beleértve a leginkább preferált változatok költségeit,
várható hasznát és valószínû következményeit” (Kay és mtsai 1994a).
Általánosabban kifejezve: az ATIF-felmérések többféle kívánatos eredményt
céloznak meg, nevezetesen a konszenzus elérését (kollektív eredmény), az
információs bázis kiterjedésének növelését (egyéni vagy kollektív eredmény), a válaszadók bátorítását véleményük ütköztetésére másokéval és a
következmények elfogadására (egyéni vagy kollektív eredmény). A felmérések
a közös érdekek optimalizálására és a közösségi igények jobb képviseletére
(kollektív eredmény) törekednek. Azzal, hogy segíteni kívánják a döntéshozókat is, egyúttal világosabbá akarják tenni a cselekvéshez vezetô utat is
(kollektív eredmény).
A véleményformálási folyamatokat tekintve az ATIF erôfeszítései annak
az információgyûjtésnek a kiterjedését is bôvíteni kívánják, melyeket a politikai
vezetôk végeznek, amikor kialakítják közérdekû javaslataikat. A felméréseket azzal a céllal tervezik meg, hogy a stratégiai alternatívák közötti választások és a társadalmi problémák megoldására alkalmazható lehetôségek
széles körére vonatkozó vélemények összegyûjtésével kibôvítsék a tömegek
részvételét a döntéshozatalban. A konvencionális közvélemény-kutatások és
felmérések az elitek által favorizált javaslatok szûk körére vonatkozóan
mérik fel a közvélemény reakcióit, a döntéshozatal utolsó fázisaiban. Ezzel
szemben az ATIF-program olyan módokat igyekszik találni, ahogyan a
közönség oldaláról érkezô input betáplálható a döntéshozatalnak már egy
korábbi, kialakulási fázisába, amikor a stratégiai választási lehetôségeket
elôször veszik számba (lásd Price és Neijens 1997). Néhány példa megvilágítja, hogy a felméréseket hogyan folytatják le. 1993 márciusában és 1994
januárjában az ATIF-program keretében összesen 50 kormányzati reformjavaslatra adott közönségreakciókat vizsgáltak meg (ATIF Surveys 22, 24). A
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vélemények összegyûjtésénél háromféle különbözô megközelítést alkalmaztak. Elôször egyes javaslatokat párokban vagy hármasával mutattak be,
véletlenszerû sorrendben, egymástól csupán kismértékben különbözô változatok (például „a kongresszusban és más választott testületekben eltöltendô hivatali idô csökkentése”, illetve „a választott tisztségviselôk, bejegyzett lobbisták és kormánytisztviselôk hivatali idejének csökkentése”) egymás
mellé állításával (Kay és mtsai 1994a, 2). Ennek az volt a célja, hogy az
elemzôk számára lehetôvé tegyék a megfogalmazás kisebb variációiból
eredô hatások kimutatását az adott javaslat tekintetében, vagy az elfogultság
lehetôségének tettenérését (uo. 3). A második megközelítés kérdések feltevését jelenti valamilyen alapvetô javaslatról (például „részleges állami
támogatás a kongresszusi tagságra pályázó jelöltek számára”), majd ezután
egy sor korlátozó feltétellel kiegészítve ugyanazoknak a kérdéseknek a
megismétlését (például „Hogyan értékelné ezt a javaslatot […], ha tudná,
hogy […] a támogatás részben az IRS adó-visszatérítések újabb felülvizsgálatából eredne?” (Kay és mtsai 1994a, 5). A harmadik megközelítésben a
válaszadók a véleményét valamilyen partikuláris javaslatról kérték (például
„a kongresszusi jelöltségre pályázóktól meg kell-e kívánni, hogy a kampányukra fordított költségeknek legalább a felét körzetük egyéni szavazói
adják össze”), majd ezután egy sorozat meggyôzô érvet tártak elébük a javaslat
támogatására, illetve elvetésére, melyek legtöbbje a javaslat törvénybe iktatásának valamilyen kívánatos vagy nemkívánatos következményét tartalmazta. A válaszadókat felkérték annak az értékelésére, hogy az egyes
érveket mennyire találták meggyôzônek. Az ilyen rangsorolások után
ismételten megkérdezték a véleményüket a szóban forgó javaslatról (például:
„Most, hogy ön mérlegelhette mindezeket az érveket, nyilatkozzon az eredeti javaslatról ismét […] Támogatja vagy ellenzi, hogy ez a javaslat törvényerôre emelkedjék?” (Kay és mtsai 1994a, 7). Az ATIF kérdôíveit tehát úgy tervezik meg, hogy mérhetô legyen velük, milyen változást idéz elô valamely
javaslat mért közvélemény általi támogatásában, ha a válaszadók teljesen
tisztában vannak az elôttük álló választási lehetôségekkel, és bátorítják ôket
mindegyik döntés lehetséges következményeinek mérlegelésére.

A döntési lehetôségek kérdôíve
„A döntési lehetôségek kérdôíve” (Neijens 1987; Neijens és mtsai 1992)
bizonyos szempontokból emlékeztet az ATIF-programnál alkalmazott harmadik megközelítésre, és osztozik annak számos minôségi célkitûzésében.
Lemond azonban az ATIF által használt, logikus érvelést nyújtó formáról, és
ehelyett részletesebb személyes felmérési formát alkalmaz. A döntési
lehetôségek kérdôívének módszere továbbá csak korlátozottan törekszik a
kollektív döntéshozatal értékelési fázisának javítására, és inkább a korábbi

4.fejezet

8/23/07

12:31 PM

Page 703

A DELIBERATÍV KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS

703

politikaformálási fázisba kívánja bejuttatni a közönség vélekedését. Az
állampolgárok döntéseihez technikai és politikai szakértôk közremûködésével összeállított, elfogadhatóan objektív tájékoztatással próbál megfelelô
alapot nyújtani, összefoglalva a szóba jöhetô politikai választási lehetôségek
egész sorát és mindegyik döntés várható következményeit. A döntési lehetôségek kérdôívének célja (és egyik megkülönböztetô jegye) annak a biztosítása, hogy a válaszadók – már a mérési módszer megtervezése révén is – teljes mértékben megértsék és alaposan fontolják meg az egyes választási lehetôségek
következményeit, és ésszerû kompromisszumokkal hozzák meg döntéseiket.
Ennek érdekében a döntési lehetôségek kérdôíve sokkal jobban strukturált
tájékoztatást és válaszadási formát biztosít, mint az ATIF felmérései.
Ezt az eszközt az úgynevezett „Általános Társadalmi Vita” (General Social
Debate, GSD) alkalmából fejlesztettük ki Hollandiában. Az 1982-tôl 1984-ig
folytatott GSD középpontjában az elektromos áramtermelés alternatív
nemzeti programja állt. A vizsgálat a holland kormány kezdeményezésére
jött létre: mivel az atomenergia felhasználásával szemben jelentôs parlamenten kívüli ellenállás nyilvánult meg, a GSD arra szolgált, hogy bevonja a holland lakosságot a nemzeti energiapolitika meghatározásába. A viták
megszervezésének feladatát egy operatív bizottság látta el, amely a kérdésben eltérô álláspontokat elfoglaló pártok köztiszteletben álló tagjaiból
tevôdött össze. A bizottság elkészített egy idôközi jelentést, amely – az
érdekelt szervezetekkel, népi akciócsoportokkal és a program során megszervezett nyilvános meghallgatásokon és vitákon részt vevô állampolgárokkal folytatott konzultációk után – elfogulatlan és sokoldalú tájékoztatást
tartalmazott a szóban forgó problémákról. Ezután került sor az állampolgárok véleményének összegyûjtésére a társadalom valamennyi rétegébôl.
A döntési lehetôségek kérdôíve, amely az idôközi jelentésen alapuló információkat tartalmazta, egyike volt az ebben a véleménygyûjtési folyamatban
felhasznált eszközöknek.
A döntési lehetôségek kérdôíve – a kidolgozásába bevont döntéselméleti
szakértôk munkája nyomán (például Keeney és Raiffa 1976; Edwards 1977,
83) – tömör információt nyújtott a legfôbb energiapolitikai választási lehetôségekrôl és azok következményeirôl, számos vonzatukkal együtt leírva azokat, kitérve többek között a költségekre, a környezeti hatásokra, valamint a
társadalmi és egészségügyi következményekre. A válaszadók tájékoztató
kártyákat kaptak, amelyek hatféle alternatív energiastratégiát ismertettek:
ezek közül öt a különbözô energiatermelési forrásokat írta le (földgáz-, olaj-,
szén-, szél- és atomenergia), a hatodik pedig egy környezetvédelmi stratégiát körvonalazott. Mindegyik stratégiához hat-kilenc következmény tartozott. Amikor a szakértôk nem értettek egyet a potenciális kihatások kérdésében, egymással ütközô véleményüket közölték.
A tájékoztatás áttekintése után a válaszadóknak bizonyos irányelvek szem
elôtt tartásával ki kellett választaniuk bármelyik három stratégia valamilyen
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kombinációját, amelyek együttesen elegendô mennyiségû energia termeléséhez vezethetnek. Így összesen húszféle kombináció volt lehetséges. Mivel
tartottak a válaszadók „információs túlterhelésétôl” (Slovic és Lichtenstein
1971), a kiegészítô anyagok feldolgozását egy többlépcsôs értékelési eljárással segítették. A válaszadókat felkérték mindegyik lehetséges következmény értékelésére abból a szempontból, hogy azok mennyire vonzóak számukra. Ezt az eljárást abból a megfontolásból alkalmazták, hogy a válaszadók ily módon, sorozatosan meghozott ítéleteik révén alaposabban fel
tudják dolgozni a kapott információkat. Elôször azt a kérdést tették fel, hogy
az adott következményt fontosnak vagy lényegtelennek tartják-e. Ha a
válaszadók úgy vélték, hogy az adott következmény fontos, akkor a következô lépésben annak az eldöntését kérték tôlük, hogy azt elônyösnek vagy
hátrányosnak tartják-e, és meg kellett becsülniük az elônyök vagy hátrányok
nagyságrendjét. Ezután – abból a feltételezésbôl kiindulva, hogy az efféle
„könyvelési rendszer” segít nekik döntésük meghozatalában, anélkül, hogy
mindegyik döntésükkel kapcsolatban emlékezetükbe kellene idézni valamennyi információt – összesíteniük kellett az elônyös, illetve hátrányos értékeléseket. Végül arra kérték ôket, hogy válasszanak ki háromféle energiastratégiát,
amelyeknek a kombinációját a legjobbnak tartják. Ehhez a végsô döntéshez
semmiféle elôírást, vagyis semmiféle döntési szabályt nem kaptak.
A döntési lehetôségek kérdôívének alkalmazásánál használt eljárások tehát
részletesebben kidolgozottak, mint azok, amelyeket az ATIF telefonos felmérései során használtak. A személyes találkozások módszerével elvégzett általános
lakossági felmérés során a kiküldött kérdezôbiztosok elôször háttér-információkat gyûjtöttek a válaszadókról, majd bemutatták a döntési lehetôségek
kérdôívét, megmagyarázták, hogyan kell kitölteni az értékelési csomagot, és
segítettek a válaszadóknak a kérdôív kitöltésében. Ezután a kérdezôbiztosok
otthagyták a válaszadóknál a kérdôívet tartalmazó füzeteket, azzal a kéréssel,
hogy egy héten belül otthon töltsék ki ôket, majd késôbb visszatértek értük.

A deliberatív adatfelvétel
A tájékozott közvélemény eddig ismertetett mindkétfajta felmérésénél jobban
kidolgozottak a „deliberatív adatfelvétel” módszerei (Fishkin 1991, 1995). Fishkin
megfogalmazásában: „Egy közönséges adatfelvétel azt modellezi, amit a
választótestület gondol, adottnak véve, hogy az milyen keveset tud. A deliberatív közvélemény-kutatási adatfelvétel viszont azt modellezi, amit a választótestület akkor gondolna, ha – hipotetikusan – teljes mértékben bevonnák az
intenzív tanácskozási folyamatokba” (Fishkin 1991, 81, kiemelés az eredetiben).
Az alapkoncepció a szavazóképes korú lakosság véletlenszerûen kiválasztott
országos mintájának létrehozása, és a mintába bekerült tagok mintegy „küldöttként” való részvétele egy kiválasztott helyen több napon át folyó vitákban és
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tanácskozásban, ahol politikai vezetôkkel és egymás között is megvitatják a
kérdéseket, majd ezt követôen rögzítik véleményüket és preferenciáikat.
A módszer általános alapgondolata az antik Athénban alkalmazott gyakorlatra épül, ahol sorshúzással választották ki a körülbelül 500 fôs állampolgári zsûri tagjait, akiknek az volt a dolguk, hogy ítéletet hozzanak a politikai vezetôk ellen felhozott vádak kérdésében. Ez a fajta „közvélemény-bíróság” igen nagy hatalommal bírt Athénban, sôt bizonyos esetekben joga
volt felülvizsgálni és hatályon kívül helyezni az athéni polgárok népgyûlésének a döntéseit is (Fishkin 1991, 87–88).1 Az eljárás célja „a kis léptékû politika tanácskozási lehetôségeinek adaptálása a jelöltek kiválasztásának és a közérdekû kérdések felvetésének a problémájára a nagy léptékû
nemzetállamokban” (Fishkin 1991, 8). Ez a módszer kombinálja a szemtôl
szemben való politizálás átgondoltságát és mélységét az országos események reprezentatív jellegével (uo. 9).
A deliberatív adatfelvétel középpontjában javarészt ugyanazok a minôségi célok állnak, mint az ATIF-felmérések és a döntési kérdôívek esetében, de
ezekhez még hozzáadódnak a megtárgyalás és megvitatás céljai, egyéni és kollektív folyamatokként egyaránt, továbbá egy olyan kommunikációs fórum
létrehozása, ami teljes mértékben reprezentálja az egész lakosságot. A deliberatív adatfelvétel fô céljai közé tartozik az információkeresés mértékének
kiterjesztése mind a politikai vezetôk, mind a nagyközönség körében. Az
ATIF-felmérésekhez hasonlóan ez a módszer is a tömegek részvételét kívánja
fokozni a javaslatok kidolgozásának folyamatában, olyan események
megteremtésével, amelyek lehetôvé teszik a közönséges állampolgárok
számára, hogy keresztül tudjanak látni a sajtó által „felerôsítve” közvetített
politikai viták „hókuszpókuszán”, és közvetlen kapcsolatba kerüljenek vezetôikkel (Fishkin 1991, 8). Ez az eszmecsere – mondja Fishkin (1991, 92) – nem
lehet csupán egyirányú. Fishkin így fogalmaz:
„Az alapvetô kiindulási pont az, hogy a deliberatív közvélemény-kutatás
megvalósítja a közvetlen demokráciát politikailag egyenrangú résztvevôk
csoportján belül, akik mintegy a társadalom statisztikai mikrokozmoszaként
képviselôi vagy a tanácskozásokban szószólói az egész társadalomnak. Ez az
intézmény ilyen értelemben közvetlen személyes kapcsolatban álló közösséget jelent a résztvevôk számára, és ugyanakkor képviseleti intézmény a
nemzetállam számára” (1991, 93).
Fishkin deliberatív adatfelvételi módszerét (lásd Fishkin 1994) Nagy-Britanniában 1994 áprilisában alkalmazták a Granada Television és a The Independent
címû lap támogatásával, és májusban országszerte közvetítették a televízió 4.
csatornáján. A Granada Televízió korábban hasonló kísérleteket folytatott a
1

Talán érdemes megjegyezni (mint ahogyan Fishkin is teszi), hogy éppen ilyen
véletlenszerûen összeállított állampolgári zsûri volt az is, amelyik Szókratészt halálra
ítélte: ez a tény rámutat arra, hogy a döntéshozatali folyamat minôsége és a ténylegesen
meghozott döntések minôsége között milyen bonyolult kapcsolat áll fenn.
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saját Granada 500 mûsoraival kapcsolatban. A „Társadalmi és Közösségi
Tervezés Kutatása” (Social and Community Planning Research, SCPR) során 896
állampolgárból álló mintát állítottak össze, amelynek tagjaitól a következô
kérdésre kértek választ: „Mit tehetünk a bûnözés emelkedése ellen?” Mindegyik válaszadót meghívták, hogy vegyen részt egy kétnapos találkozón
Manchesterben, és 302 fô döntött úgy, hogy eleget tesz ennek. Ezek gondosan kiegyensúlyozott tájékoztató anyagokat kaptak, a bûnözésrôl és a bûnmegelôzésrôl tartott kiscsoportos megbeszéléseken vettek részt, és kérdéseket tettek fel különféle álláspontokat elfoglaló szakembereknek és politikusoknak. A találkozó végén ismét rögzítették a véleményüket.
A deliberatív adatfelvételi módszer legambiciózusabb alkalmazására mindmáig az „Országos Közérdekû Kérdések Kongresszusa” (National Issues
Convention, NIC) alkalmából került sor az Egyesült Államokban a Texasi
Egyetem austini campusán, 1996 januárjában. Az eseményt támogatta a PBS
állami mûsorközlô hálózat (Public Broadcasting System), a texasi egyetem, valamennyi elnöki könyvtár, továbbá számos más állami és privát szponzor is.
A NIC rendezvényeit – hasonlóan a brit próbálkozáshoz – kifejezetten médiaeseménynek szánták, a szervezôk nagy publicitásról gondoskodtak, és országszerte több mint ötórányi televíziós közvetítéssel adtak hírt róla a PBS hálózatán. A kongresszusi küldöttek kiválasztásához a chicagói egyetemen mûködô
Országos Közvélemény-Kutatási Központ (National Opinion Research Center,
NORC) 1995. november végén és december elején egy összesen 915 fônyi, 18
éves és ennél idôsebb állampolgárokból álló országos mintába bekerült személyekkel készített interjúkat. Valamennyi válaszadót meghívták, hogy küldöttként vegyenek részt az austini kongresszuson. A résztvevôk utazási és szállásköltségeit fedezték, továbbá 300 dolláros tiszteletdíjat és a kongresszus idején
a családjukkal való telefonkapcsolat fenntartására 25 dolláros költségtérítést biztosítottak számukra. Pénzügyi nehézségek esetén további támogatást is nyújtottak a részvételhez. Végül 459 küldött vett részt a rendezvényen.
A küldöttek pártsemleges tájékoztató anyagokat kaptak, amelyeket a
Kettering Alapítvány „Közérdekû Kérdések” és „Országos Kérdések” fórumai
dolgoztak ki, a következô három témában: „Bizonytalan küldetés: Amerika
globális szerepének újraértékelése”, „A zsebünkre nehezedô nyomások: mit
kell tenni ezekkel kapcsolatban?” és „Gondban az amerikai családok: mi a
viharból kivezetô út?”. Austinba való megérkezésükkor a küldötteket véletlenszerûen 30 kisebb csoportba osztották. A program elsô napján az Országos
Kérdések Fóruma által megbízott moderátorok vezetésével összesen kilenc
(mindegyik témában három-három) órát töltöttek a kérdések megtárgyalásával
saját csoportjukon belül, és elôkészítettek három kérdést, amit az elnökjelölteknek kívánnának feltenni. A következô két nap során a küldöttek plenáris
ülésen találkoztak a kérdések szakértôivel, a republikánus párt négy elnökjelöltjével (akik közül hárman mûholdas videokonferencia-kapcsolaton keresztül
vettek részt a tanácskozáson) és Al Gore alelnökkel. Az utolsó napon ismét a
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kisebb csoportokban gyûltek össze a jelöltek a kérdések megtárgyalására, miután egyénileg rögzítették véleményüket egy olyan felmérési eszköz kitöltésével, amely ismételten tartalmazta az eredeti felmérés 81 kérdését. Ellenôrzésként ugyanezt a kérdôívet felhasználva lefolytatták az interjúkat azokkal a
résztvevôkkel is, akik válaszoltak az eredeti felmérésre, és szándékukban állt a
részvétel, de nem tudtak elmenni a kongresszusra, valamint azokkal is, akik
visszautasították a részvételt. Kikérdeztek továbbá – szintén ugyanezt, a kongresszus utáni kérdôívet használva – egy külön, véletlenszerûen kiválasztott telefonmegkeresések (random-digit dialing) útján összeállított mintát is.

A tervezési sejtek
Noha a tervezési sejtek módszerét a deliberatív adatfelvételnél jóval korábban és attól teljesen függetlenül dolgozták ki, e két eljárásban számos közös
minôségi cél és módszertani elem található. A tervezési sejtek (planning cells,
Planungszellen) technikáját több mint húsz évvel ezelôtt Németországban
fejlesztette ki Dienel (1978) a technológiai tervezéssel összefüggô vizsgálatok
céljára. Ez a technika – csakúgy, mint a deliberatív adatfelvétel – a döntéshozatalban való részvétel lehetôségeinek növelését szolgálta. Pontosabban: az eljárás célja a bonyolult technológiai kérdésekrôl való társadalmi
döntéshozatal pontosságának és hatékonyságának növelése volt.
Általános vonásait tekintve a tervezési sejtek módszere nagyon hasonló a
deliberatív adatfelvételhez. Véletlenszerûen kiválasztják az állampolgárok
egy csoportját, akik a vizsgálat idejére munkahelyi kötelezettségeik alól felmentést biztosító rendkívüli fizetett szabadságot kapnak, és más állampolgárokkal együtt, technikai tanácsadók segítsége mellett együttmûködô jellegû, szemtôl szemben folytatott tervezési tanácskozásokon vesznek részt
(Dienel 1978; Renn és mtsai 1984). A tervezési folyamat komolyságát aláhúzza az állampolgárok számára fizetett honorárium, akik a „konzultáns” megbecsült szerepét töltik be a nyilvános tervezésben (Renn és mtsai 1984).
A tervezési sejteket azonban – a deliberatív adatfelvételtôl eltérôen – korlátozott méretekben hozzák létre (sejtenként körülbelül 25 személy részvételével), és a vizsgálatok nem egyetlen, a teljes mintát felölelô és az országos
közönség számára is közvetített értekezlet körül koncentrálódnak, hanem az
üléseket érvényességük és legitimációjuk növelése érdekében számos helyen, többször is lebonyolítják. Dienel (1989) beszámol arról, hogy a technikát
korábban különféle helyi – várostervezéssel, országutak vonalvezetésével,
szabadidôs pihenési körzetek kialakításával, helyi energiaforrások megválasztásával és hulladékkezelô létesítmények elhelyezésével kapcsolatos –
problémák megoldásánál, valamint országos és regionális kérdések eldöntésénél (az energiaellátásra vagy az új információs technológiák bevezetésére
vonatkozó társadalmi döntések meghozatalánál) alkalmazták.
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1. ábra A tervezési sejt mûködésének tervrajza
Információ kiválasztása
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Forrás: Renn és mtsai 1984, 18.
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Az eredmények megismételhetôségének és összehasonlíthatóságának biztosítására a tervezési sejt módszerét sokkal jobban standardizálták, mint a
deliberatív adatfelvételt. A Renn és mtsai (1984) közleményébôl átvett 1.
ábra bemutatja a tervezési sejt általános felépítését. Az elôkészítési szakaszban erre felkért tudósok eltérô szempontok szerint elôzetesen tesztelt
tájékoztató anyagokat dolgoznak ki, majd megtervezik az állampolgári
tanácskozás általános programját, továbbá kidolgozzák és elôzetesen tesztelik a véletlenszerû kiválasztási eljárásokat. Ezután az esetleges lebonyolítási nehézségek kiküszöbölése érdekében újabb tesztelés következik. A lakossági elektromos áramszolgáltatási rendszerre vonatkozó németországi
vizsgálat során (Renn és mtsai 1984; Dienel 1989) a tervezési sejtek programja a tájékoztatás, a megbeszélések, a kis csoportokban folytatott munkaértekezletek és az értékelés egymást követô fázisaiból tevôdött össze. A csoportokon belüli hierarchiák kialakulásának megelôzésére a kiscsoportos
értekezleteken részt vevô tagság összetételét rotációs rendszerben változtatták (Dienel 1989).
A négynapos program elsô napján a résztvevôk megtekintették a helyi
erômûvet, majd a helyi energiaproblémákról folytatott megbeszélés, egy
elôadás és ebéd, majd újabb csoportos megbeszélés az országos energiaproblémákról, végül egy záróülés következett. Az utóbbi alkalomból nyolc fô
kritériumot (például költség, ellátás, gazdasági hatások, környezeti hatások,
egészségi és biztonsági kérdések, társadalmi hatás, politikai hatás,
nemzetközi kihatások) és közel negyven kisebb fontosságú szempontot mutattak be az alternatív energiaforrások értékeléséhez. A második nap programját a fôbb energiaalternatívákról szóló ülések sorozata alkotta, szakértôk
élô vagy videón bejátszott elôadásai köré építve, amelyek mindegyikét
kérdôívek kitöltése követte, s záróakkordként 3–5 polgárból álló kis csoportok megkísérelték alkalmazni az értékelési kritériumokat mindegyik energiaellátási alternatívához (például nukleáris-, szén-, víz-, olaj-, nap- és szélenergia). Késôbb a kis csoportok képviselôi bemutatták és elmagyarázták
általános értékelésüket az egész csoportnak. A harmadik napon további
ilyen ülésekre, majd ezeket követôen a német parlamentbôl érkezett politikusokkal való találkozásokra került sor, akik a fôbb politikai pártokat
képviselték. A negyedik és az ötödik napon a résztvevôk külön-külön összeállították a saját listájukat az értékelésnél alkalmazandó kritériumokról, majd
ismét megvitatták a helyi energiahelyzetet, és végül egy záróülés keretében
egyrészt intuitíve, másrészt pedig az egyes alternatívákhoz alkalmazott
kritériumok megítélésének számítások alapján súlyozott összegét alkalmazva egyenként értékelték az energiaellátási alternatívákat. Ezen túlmenôen
politikai érveket is gyûjtöttek össze saját döntésüknek a nagyközönség
számára való „eladásához”, értékelték „konzultánsként” szerzett saját tapasztalataikat, átvették a honoráriumukat tartalmazó csekket, és ünnepélyesen, pezsgôvel fejezték be a rendezvényt. 1982 júniusa és 1983 áprilisa között
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négy próbaülést tartottak, és Németország-szerte húsz teljes mértékben a tervezési sejtek technikájával lefolytatott felmérés zajlott le, hét városi, elôvárosi
és vidéki helyszínen. Ezekben összesen 427 állampolgár vett részt, a sejtek
mérete 12 fôtôl 32 fôig terjedt.

Az új deliberatív módszerek értékelése
Az elôzôekben négy figyelemre méltó kísérletet írtunk le a tájékozott közvéleményre vonatkozó adatok összegyûjtésére. Ezek közül kettô – az oktató
jellegû felmérések ATIF-programja és a döntési lehetôségek kérdôíve – a
standard felmérési módszerek szerény adaptációjának tekinthetô, míg a deliberatív adatfelvétel és a tervezési sejtek módszerei bizonyos mértékig más
utat követnek, véletlenszerû kiválasztási eljárásokkal megkísérelve reprezentatív tanácskozó testületek vagy „állampolgári zsûrik” létrehozását.
Mindegyik megközelítés a közvélemény bizonyos minôségi jellemzôinek
és a kollektív döntéshozatalban játszott szerepének a megerôsítésére törekszik. A döntési lehetôségek kérdôívének a céljai a legszûkebb körûek: ez a
módszer a válaszadók tájékozottságának kibôvítésére irányul, kényszerítve
ôket különféle alternatív javaslatok vagy stratégiák következményeivel konfrontálódni és azok között bizonyos kompromisszumokat kötni, ily módon
alaposabban átgondolt és következetesebb egyéni véleményekhez jutva,
amelyek összesítve jobban képesek optimalizálni a kollektív érdekeket és
kívánságokat. Az ATIF felmérési program ugyanezeket a célokat követi,
hozzájuk adva a tömegek érdekeinek bevitelét az elitek által hozott politikai
döntések meghozatalába. A deliberatív adatfelvétel és a tervezési sejtek
módszere tûzi maga elé a legszélesebb skálájú célokat, olyan laboratóriumi
jellegû feltételeket teremtve, amelyek lehetôvé teszik a közvetlen vagy
részvételi demokrácia mûködését.
Mindezek kétségkívül impresszív és potenciálisan eredményes vállalkozások a közvélemény-kutatás terén. A jó szándék azonban nem elegendô.
Hogyan ítélhetjük meg ezeknek az ambiciózus erôfeszítéseknek a sikerét
más módszerekhez viszonyítva? Egyrészt úgy tûnik, hogy valóban járható
utat mutatnak a tipikus adatfelvételi módszerekkel felmértnél tájékozottabb
közvélemény regisztrálásához, másrészt azonban világos, hogy mindegyik
módszer sokkal nagyobb mértékben manipulálja a válaszadókat, mint a
tipikus felmérések, és ez fontos kérdéseket vet fel az úgynevezett módszertani hatásukkal (methodological effects) kapcsolatban.
Ezen a ponton meg kell jegyeznünk, hogy a módszertani hatások önmagukban véve nem tekinthetôk kárhoztatandónak. Éppen ellenkezôleg,
minden mérésnek (szisztematikus megfigyelési módszernek) van módszertani hatása (a megfigyelt jelenség részérôl adott reakció). Pontosan ez a cél.
Ám a hiteles mérés megkívánja, hogy a megfigyelt hatások szándékosak és
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értelmezhetôk legyenek. Mennyiben felelnek meg a céloknak? Miután tárgyaltuk a szóban forgó módszerek különféle céljait, most vizsgáljuk meg
közelebbrôl az alkalmazott speciális technikákat, hogy megtudjuk, mennyire felelnek meg a szándékoknak.
Analitikusan több fô módszertani dimenzió mentén határozhatjuk meg
ezeket a technikákat. A tájékozott közvélemény felmérése vagy a deliberatív
adatfelvétel lebonyolításakor a kutatónak döntést kell hoznia legalábbis a
következôkrôl: 1. a kutató mennyi lényeges információt nyújtson a válaszadóknak; 2. a tájékoztatásul nyújtott információt hogyan célszerû strukturálni (például nyíltan meggyôzô szándékkal vagy a „szakértôi” vélemények
kiegyensúlyozott bemutatására törekedve); 3. a mintának mennyire kell
reprezentatívnak lennie, és ez milyen eszközökkel biztosítható; 4. az adott
technika milyen mértékben teszi lehetôvé, illetve mennyiben ösztönzi a
magánjellegû tanácskozást vagy a kérdések nyilvános megvitatását, illetve
mindkettôt; és 5. milyen mértékben és hogyan befolyásolja maga a kutatás
a válaszadók által követett módszert, amellyel meghozzák döntéseiket.
Milyen konkrét bizonyítékaink vannak jelenleg ennek az öt módszertani
elemnek a hatásaira nézve?
Az áttekintett technikák mindegyike lényeges tájékoztatást nyújt a válaszadók számára abban a reményben, hogy ez meg fogja változtatni, éspedig
megalapozottabbá fogja tenni az összegyûjtött véleményeket. Következésképpen a logikus elsô lépés e technikák hasznosságának kimutatására annak
a bizonyítása, hogy a tájékoztatás nyújtása ténylegesen megváltoztatja a kifejezésre juttatott véleményeket. Ebben a tekintetben kétségbevonhatatlan
bizonyítékok állnak rendelkezésre, amelyek azt mutatják, hogy valóban
végbemennek változások. Fishkin (1994) a bûnözés emelkedésérôl a deliberatív adatfelvétel módszerével végzett brit vizsgálatokban részt vevô személyek véleménye tekintetében számos, világosan megmutatkozó változásról
számol be. A bûnözés csökkentésére irányuló küzdelem kérdésében általában csökkent a bebörtönzés eszközének támogatása, míg az olyan alternatív eszközök, mint például a kötelezô képzés és tanácsadás, különösen a fiatalkorú törvénysértôk esetében növekvô támogatást kaptak. A magasabban
képzett résztvevôk véleménye nagyobb mértékben módosult, mint kevésbé
képzett partnereiké. Az 1996. évi amerikai deliberatív adatfelvétel során a
tanácskozási folyamat elôtt, illetve után rögzített vélemények között
mutatkozó változások közül kiemelkedik az átalányadó bevezetésére irányuló javaslat támogatásának csökkenése, és a növekvô támogatás ahhoz,
hogy az alacsony jövedelmûek szövetségi társadalombiztosítási programjai
átkerüljenek az egyes államok kormányaihoz.
Az ATIF-felmérések eredményei jól illusztrálják, hogy a válaszadóknak
még a korlátozott mértékû tájékoztatása is kimutatható hatással jár. 1994
januárjában a felmérésbe bevont amerikaiak 26%-a támogatta a kongresszusi
választások részleges állami finanszírozására vonatkozó általános javaslatot.
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Ugyanakkor a válaszadók több mint fele (56%) egy ennél bonyolultabb
javaslatot támogatott, nevezetesen:
„A választások finanszírozásához járuljon hozzá a rádió és televízió iparág,
oly módon, hogy ingyenes mûsoridôt biztosít a szponzorált jelöltek számára
elôírt nyilvános viták közvetítéséhez, és csökkentett áron biztosít reklámlehetôséget e jelöltek számára, elég alacsonyan megállapítva az árakat ahhoz,
hogy a kampányköltségek lényegesen csökkenjenek” (Kay és mtsai 1994b, 5).
Ezek az adatok a tájékoztatás jelentôs hatásáról tanúskodnak, de nem különösebben meggyôzôek. Az a többlettájékoztatás, amit a különféle ATIF-felméréseknél nyújtottak (például arra vonatkozó információ, hogy a közhivatalnokok
és kihívóik tipikusan mennyit költenek a kongresszusi választásokra) valójában
nem olyan háttér-információ, ami megvilágíthatná a válaszadóknak az alapjavaslatra vonatkozóan esetlegesen bekövetkezett véleményváltozását, hanem
inkább magának a javaslatnak a módosításai, s így a válaszadók más kérdésekkel szembesülnek, nem pedig ténylegesen ugyanarra a kérdésre vonatkozó
különféle információkat kapnak. Így nehéz megállapítani, hogy a bekövetkezett változások a háttér-információk közlésének vagy a kérdések megfogalmazásának tulajdoníthatók-e.
Más adatok meggyôzôbb bizonyítékokat szolgáltatnak a tájékoztatás
hatásának meglétére. Egy 1994 januárjában végzett felmérés során négyféle
javaslatról kérték a válaszadók véleményét, majd azokat támogató, illetve
ellenzô érvek rövid felsorolásával tájékoztatták ôket, és ezután ismét megkérdezték a véleményüket. A szóban forgó négy javaslat támogatottsága tekintetében a tájékoztatás hatására bekövetkezett véleményváltozások aránya
–2%-tól +9%-ig terjedt, a legnagyobb különbség a kampányokhoz a választókörzeten kívülrôl érkezô hozzájárulások korlátozására vonatkozó javaslat
esetében mutatkozott (Kay és mtsai 1994b, 6–9). A javaslatok közül háromra
vonatkozóan az ATIF-felmérések keretében is végeztek olyan kísérleteket,
amelyekben véletlenszerûen megváltoztatták az érvek sorrendjét, és az eredeti véleményre vonatkozó kérdés beiktatását, illetve kihagyását. Az eredmények nem mutattak semmiféle jelentôs elsôbbségi vagy frissességi hatást,
ami a kérdések, illetve az érvek közlésének sorrendjébôl adódott volna, sem
pedig olyan „bezárulási” hatást, ami abból eredhet, hogy a válaszadók kitartanak amellett a véleményük mellett, amit az érvekkel való megismerkedés
elôtt kifejezésre juttattak (Kay és mtsai 1994b, 39–41). Mint fentebb megjegyeztük, hasonló véleményváltozásokat regisztráltak a deliberatív adatfelvétel alkalmából is, és az elemzôk igen jelentôs bruttó változást mutattak
ki még olyan esetekben is, amikor a vélemények mérlegében csekély nettó
változás következett be (Fishkin 1994).
Az eredmények bizonyos mértékû változásának kimutatása azonban
csupán azt bizonyítja, hogy más eredményt kapunk, ha a válaszadókat
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tájékoztatással látjuk el. Annak a bizonyítása már egészen más kérdés, hogy
ez az eredmény megkülönböztethetôen „javulást” jelent-e. Erre a kérdésre
vonatkozóan igen kevés adat áll rendelkezésre. Számos lehetséges minôségi
kritérium közül (Price és Neijens 1997) csupán a vélemények következetességét
és a megértett következményekkel való megfelelôségét vizsgálták empirikusan a
tájékoztatással összefüggésben. Azt a programot elemezve, melynek során a
döntési lehetôségek kérdôívét alkalmazó eljárást az állampolgárok energiapolitikai nézeteinek felmérésére használták fel, Neijens (1987) megvizsgálta a válaszadóknak az energiaalternatívák közötti választásai és az egyes
alternatívákkal járó pozitív és negatív következményekre vonatkozó értékelései között megnyilvánuló következetességet. Úgy találta, hogy a kérdôívet
kitöltô válaszadók 68%-a olyan választási lehetôségek mellett döntött, amelyek konzisztensek voltak a következmények általuk végzett értékelésével,
míg azoknak a válaszadóknak az esetében, akiket tájékoztatás nélkül, standard közvélemény-kutatási módszerrel mértek fel, ez az arány csupán 37%
volt. A válaszadók kiegyenlítô célzatú kompromisszumokat kötöttek a lehetséges választások kívánatos és nemkívánatos következményei között. Mint
várható volt, az adott kérdésekben való érintettség és a kognitív képességek
pozitívan hatottak a választás következetességére. Ezek a változók azonban
együttvéve sem több mint 7%-át magyarázzák meg a következetességben
mutatkozó variációknak.2 A válaszadók jellemzô vonásainak, elôítéleteinek és
elôzetesen mért véleménytartási következetességének tanulmányozása után
Neijens (1987) arra a következtetésre jutott, hogy a kérdôív a válaszadók 24–36%ának nyújtott segítséget döntéseik meghozatalában, vagyis az ô esetükben
állíthatjuk, hogy a tájékoztatás döntésük megváltoztatását idézte elô, a kívánatos
vagy nemkívánatos következmények értékelésével egybehangzóvá téve
választásaikat (lásd továbbá Van der Salm és mtsai 1997).
A stratégiák társadalmi, környezeti vagy politikai következményeire
vonatkozó tájékoztatás a válaszadók szemében növelni látszik a kifejezésre
2

A következetességi arányok kiszámítása egyenlôen súlyozott „hozzáadott-haszon”
modell alapján történt, de ugyanez a minta adódik más modellek alkalmazása esetén is
(Neijens 1987, 185): valamennyi hasonló számítás mögött az az általános feltételezés
húzódik meg, hogy a válaszadóknak a következményekrôl adott értékelése ténylegesen
az általuk kapott tájékoztatáson alapul. Ha nem így lenne, akkor a tényleges választások
és az értékelések következetessége csekély értékô lenne. Az úgynevezett fényudvarhatás
(halo effect) például abban nyilvánul meg, hogy azok, akik valamely választási alternatíva
mellett foglalnak állást, azt magas pontszámmal értékelik minden kívánatos attribútum
tekintetében, míg azok, akik ezt a választást nem kedvelik, alacsony helyre teszik
(Beckwith és Lehmann 1975). Ebben az esetben valamely választás következményeit az
elôzetesen megállapított preferenciák fényében ítélik meg, és a következmények pusztán
magának a választásnak a visszatükrözôdései lesznek. Az elemzések mindazonáltal nem
mutattak ki bizonyítékot a fényudvarhatások meglétére (Neijens 1987; Neijens és mtsai
1988). Más kísérleti módszerekkel végzett kutatások szintén kimutatják, hogy a döntési
kérdôív alkalmazásakor bekövetkezett változások a résztvevôknek nyújtott tájékoztatásból következnek, és annak megfelelôek (Van der Salm és mtsai 1997).
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juttatott preferenciák és a következmények értékelése között megnyilvánuló
következetességet. Az ilyenfajta kutatási eredményekbôl kiindulva elkezdhetjük bizonyítani a minôség javulását, legalábbis a következmények elfogadása és a következetesség tekintetében. Ugyanakkor a tájékoztatás biztosítása – éppen azért, mert csakugyan olyan erôs befolyást gyakorol a
véleményekre – potenciális minôségi problémákat vet fel, különös tekintettel arra, hogy érinti a választás szabadságának kérdését. Ki döntheti el, hogy
milyen tájékoztatás a helyénvaló egy-egy döntéshez? A tervezési sejtek tárgyalásakor Renn és mtsai (1984) megjegyzik, hogy a tájékoztatási céllal adott
információk kiválasztása és közlése nagy veszélyt rejt magában az eredmények manipulációja tekintetében. Megállapítják, hogy „a tervezés szempontjából releváns output minôsége kétségtelenül függ az adott tájékoztatás
mennyiségétôl és a szponzoráló ügynökség elôzetes tevékenységétôl” (19).
Kognitív pszichológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy egy probléma megfogalmazásának (vagy tálalásának) döntô hatása lehet az alany felfogására és
döntéseire (például Twerski és Kahneman 1982). Ez a probléma nemcsak az
információk közlésénél jelenik meg, megfigyelhetô a szabványszerûbb
felmérési kérdôívekben szereplô kérdések megfogalmazásánál is. Nagyszámú „irreleváns” tényezô, például az információk közlési sorrendje, a
lehorgonyzási pontok és a válaszadási módok kiválasztása stb. mind
szerepet játszhat a problémamegértési és döntési folyamatokban (lásd például Schuman és Presser 1981; Kahneman és mtsai 1982; Molenaar 1982;
Converse és Presser 1986; Petty és mtsai 1987). A tálalási probléma elkerülhetetlennek látszik. A tájékoztatást valamilyen módon meg kell fogalmazni,
és ehhez nincs mindig kizárólag egyetlen „helyes” mód. Ez még akkor is
igaz, ha egyesek megkísérlik a problémák megfogalmazását saját maguk
számára (Fischhof és mtsai 1980). A közvélemény-felmérések nem „megfogalmazatlan” választásokat igyekeznek kitapintani, hanem olyan állásfoglalásokat, amelyeket a személyes és környezeti tényezôk széles köre határoz
meg, s ezek között nem csekély szerepet játszanak a média tudósításai a
szóban forgó kérdésekrôl (lásd Iyengar 1991; Price és Tewksbury 1997).
Fontos kérdés, hogy sokkal több információ közlése, amit valamennyi
ilyen újabb eljárás megtesz, növeli vagy csökkenti a felmérési eszköz erejét
a válaszadók állásfoglalásának alakításában. Elsô pillantásra feltételezhetô,
hogy minél nagyobb „dózisban” adjuk az információt, annál nagyobb a
valószínû befolyásoló hatás. Ám csupán igen kevés információ közlése, ami
óhatatlanul megtörténik a standard felmérési kérdések megfogalmazásakor,
valójában sokkal erôsebben fókuszálhatja a figyelmet egy probléma bizonyos kiválasztott dimenzióira. Több információ nyújtása érthetô módon enyhítheti a befolyásoló hatásokat annyiban, hogy amikor nagy mennyiségû
információval és sok különbözô nézôponttal találkoznak egy bizonyos kérdésben, az embereknek nagyobb lehetôségeik vannak arra, hogy a problémát
a nekik leginkább megfelelô módon értelmezzék. Ez az érv sok tekintetben
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a deliberatív adatfelvétel mellett szól, mivel az a küldötteket olyan gazdag
információs környezetbe meríti bele, hogy azok bizonyos értelemben
szabadabban választják meg a vitákban követendô saját „játékszabályaikat”.
Hogyan kell a társadalmi problémákat megfogalmazni? Slovic és
munkatársai (1980, 35) szerint „ennek az eldöntéséhez ki kell lépnünk a
pszichológia birodalmából, és be kell lépnünk a törvény, az erkölcs és a politika világába”.
„Különösen nagy gondot kell fordítani a tájékozott és megbízható tervezôk
é
ogramkoordinátorok kiválasztására. Ezt illetôen nem tudunk általános
megoldást javasolni, mivel a programok kompetens és hiteles végrehajtóinak az összeállítását azoknak a képviselôivel folytatott konzultációk alapján
kell megtenni, akiket tájékoztatni kívánunk.” (Slovic és mtsai 1980, 18; lásd
továbbá Fischhof 1984).
Úgy tûnik, hogy ezt a követelményt általában viszonylag jól teljesíti a fentiekben áttekintett legtöbb módszer. Mindegyik esetben gondot fordítottak a
„kék szalagot” érdemlô kiváló tervezôbizottságok kijelölésére, amelyek
mind politikailag, mind tudományos szempontból „kiegyensúlyozottak”.
A legfontosabb kérdés azonban a politikai legitimáció kérdése. Sajnos ezek
a jó szándékú erôfeszítések is elégtelen védelemnek bizonyulhatnak az
olyan elfogultsági vádakkal szemben, amelyeket azok emelhetnek, akik az
elvégzett vizsgálat eredményét kifogásolhatónak tartják.

A tájékoztatás megszerkesztése
Az elôbbi fejtegetéseinkben kimondatlanul már benne rejlenek további kérdések is, nem csupán arról, hogy milyen információt tartalmaz a tájékoztatás,
hanem arról a módról is, ahogyan a tájékoztatást megszerkesztik. A fentiekben áttekintett egyes technikák (az ATIF-program, a deliberatív adatfelvétel
és a tervezési sejtek) az információkat meggyôzô jellegû kontextusban
nyújtják a résztvevôknek, bizonyos javaslatok mellett vagy azok ellen szóló
érvek formájában. Ezek a technikák nem csupán az információs hatások,
hanem egyúttal a forráshatások érvényesülésére is megteremtik az alkalmat,
amelyek a forrás elfogadott hitelességébôl, megbízhatóságából vagy szakmai tekintélyébôl adódnak (lásd például Petty és Cacioppo 1981). Ezekhez
viszonyítva a döntési kérdôív tervezôi megkísérelték a különféle stratégiai
választások becsült következményeire vonatkozó információkat nem érvelô
formában közölni, és ily módon minimalizálni ezeket a hatásokat.
Jelenleg kevés adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy el tudjuk különíteni az
ilyen szerkesztési, illetve megfogalmazási formák valamelyikének a kiválasztásából adódó hatásokat. Bizonyos eredmények azonban, amelyekrôl
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Renn és mtsai (1984) számolnak be, talán segíthetnek az eligazodásban:
ezekre késôbb visszatérünk. Amikor a tervezési sejtek módszerét alkalmazták az állampolgárok energiapolitikai nézeteinek felmérésére, a kutatók megfigyelték, hogy a résztvevôk néha még az alternatív energiastratégiák különféle
következményeirôl folytatott négynapos viták után is olyan végsô döntéseket
hoztak, amelyek jelentôsen eltértek a következmények általuk adott értékelése
alapján várható állásfoglalástól – tekintet nélkül arra, hogy összehasonlító értékeléseik az általuk legfontosabbnak vélt tényezôkkel súlyozva voltak-e, vagy
sem. Renn és mtsai arra a következtetésre jutottak, hogy ezeket az eltéréseket
nem kognitív tényezôkkel, fôleg egyes pártokhoz és bizonyos energiaügyi
javaslatokat támogató más referenciacsoportokhoz való hûséggel magyarázhatók. Amikor valamely „tényinformációk” forrása azonosítható, akkor nagyon
valószínû, hogy az adott forrás hitelességérôl és megbízhatóságáról alkotott kép
befolyásolja az arra vonatkozó ítéleteket, hogy az illetô adatok megfelelnek-e a
valóságnak. Ez vajon „racionális” eljárás? Nem lenne vajon racionálisabb olyan
rendszert létrehozni, amelyben valamennyi résztvevô identitása homályban
marad? Ez teljes egészében az üzenetek tartalmára koncentrálná a figyelmet, ám
a szó köznapi értelmében véve aligha hozna létre „nyilvános” fórumot, vagy
cenzúrázatlan és szabad folyású vitát. A minôségi kritériumok ütközésbe kerülnek egymással. Egyrészt szeretnénk elszigetelni a vitát a társadalmi nyomástól,
másrészt viszont a döntési folyamatot társadalmivá kívánjuk tenni. A helyzet
iróniája, hogy nem élhetünk az egyikkel a másik nélkül (Price és Neijens 1997).
Annyi mindenesetre világos, hogy a tervezési sejtek módszere és a deliberatív adatfelvételi technikák – azáltal, hogy a résztvevôket igen komplex, érvelô
jellegû ingereknek vetik alá – komoly mértékben összemossák a tájékoztatás
önmagában kifejtett hatását többféle társadalmi és normatív befolyással (lásd a
kiscsoportos döntéshozatalra gyakorolt információs és normatív társadalmi hatásokról szóló kiterjedt szakirodalmat, például Deutsch és Gerard 1955; Burnstein
és Vinokur 1977; Turner 1982; Moscivici 1985). Mivel ezek a technikák eleve
elkötelezettek a tárgyalások és a viták mellett, talán nem is várható tôlük, hogy
ne így tegyenek. Ebben a helyzetben azonban tudományos szempontból nincs
semmiféle eszközünk annak az eldöntéséhez, hogy mi lehet az adott információk egyedi és különleges hozzájárulása az eredményhez. A válaszadók
lehetôséget kapnak arra, hogy könnyen azonosítsák az adott kérdésben
egymással szemben álló különbözô „oldalakat” (sok érv a Republikánus vagy
a Demokrata Párt politikai retorikáját visszhangozza), és válaszaik
kialakításánál felhasználhatják a „ki van mellette – ki van ellene?” heurisztikáját
még az ATIF-felmérések esetében is, ahol a résztvevôk az aktuális politikai
viták arénájából vett különféle javaslatok megítéléséhez pro és kontra érveket
felsoroló listákat kapnak kézhez.
Ha csupán az információs hatásokat vesszük szemügyre, beláthatjuk,
hogy bármilyen komplex tájékoztatásban számos prezentációs tényezô
befolyásolhatja a szóban forgó probléma felfogását, vagyis azt, hogy a
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tájékoztatás melyik speciális elemei kapják a legnagyobb figyelmet. Ezek
közé tartozik a közlés sorrendje, ami elsôbbségi vagy frissességi hatásokhoz
vezethet, továbbá az alkalmazott szerkesztési formátum. Az információk csoportosíthatók például az egyes javaslatok vagy bizonyos attribútumok köré,
vagy olyan információs mátrixba is rendezhetôk, ahol az egyik tengelyen a
javaslatok, a másikon az attribútumok vannak feltüntetve. Az alternatív
javaslatok és attribútumaik bemutathatók teljesen kifejtve vagy valamilyen
redukált formában, a különféle választási lehetôségekhez más-más attribútumokat társítva. Kísérleti döntéselméleti kutatások kimutatták, hogy a vizsgált alanyok saját információfeldolgozási eljárásaikat ténylegesen a bemutatás formájához igazítják (Bettman és Kakkar 1977). A személyes jelenlétre
épülô tanácskozási fórumokon ugyanezek a prezentációs kérdések merülnek
fel: Vajon mindegyik jelöltnek külön-külön kell-e megjelennie az állampolgárok testülete elôtt, vagy több jelöltnek egyszerre, valamilyen vita keretében? Az egymással ütközô javaslatok valamennyi képviselôjének ugyanazokra a kérdésekre kell-e válaszolniuk, vagy nem? Ezekre a problémákra
vonatkozóan vannak már társadalomtudományi elméletek és kutatások, de
ezeket még nem alkalmazták szisztematikusan és empirikus módon azokkal
a technikákkal kapcsolatban, amelyeket itt áttekintettünk (kivéve azt a néhány kísérletet, amelyeket az ATIF-programban hajtottak végre a prezentáció sorrendjét illetôen, valamint némi elôzetes tesztelési munkát, amelyre a
döntési kérdôívek formátumának a kidolgozásakor került sor).
A módszertani értékelést erôsen megnehezíti továbbá az a gyakorlat,
hogy a tájékoztatást a válaszadók olyan „mindent vagy semmit” típusú csomagokban kapják, amelyek az információkat bonyolult módokon strukturálják, kombinálva számos aspektust, amelyek mindegyikének független
hatásai lehetnek. Az ilyen csomagok különbözô elemeinek kísérleti elkülönítése nélkül analitikus eszközökkel nem vagyunk képesek megítélni, hogy
egy bizonyos hatás vajon a csomag egyik vagy másik aspektusától ered-e.
Ez alól az egyetlen, korlátozott jelentôségû kivétel ismét a döntési lehetôségek kérdôíve kapcsán végzett értékelô munka (Neijens 1987). Mint fentebb megjegyeztük, a kérdôív „teljes” változatát kitöltô válaszadók nagy
többsége (68%) olyan energiapolitikai döntéseket hozott, amelyek következetesen egybehangzóak voltak az egyes energiaalternatívák következményeirôl alkotott saját értékelésükkel (összehasonlítva a standard felmérési
formáknál adódó 37%-kal). Ez a változás azonban nem tulajdonítható teljes
mértékben az információk közlésének, mivel a teljes változat nem csupán a
következményekre vonatkozó információkat tartalmazta, hanem magában
foglalta azt az eljárást is, hogy a résztvevôket a következmények bizonyos
meghatározott sorrendben történô értékelésére kérték, amit a tájékoztatás
elolvasásakor kellett megtenniük, továbbá az átfogó értékelés megkönnyítése érdekében a résztvevôk egyfajta „könyvelési” rendszert is kaptak
saját választásaik önmaguk által megítélt elônyeinek és hátrányainak az
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összesítéséhez. A kérdôív különféle változatainak kitöltéséhez véletlenszerûen kiválasztott részminták vizsgálata azt jelezte, hogy a döntési kérdôív
szerkezetének valamennyi aspektusa jelentôs – és ebben az esetben halmozódó – hatásokat fejt ki (lásd Neijens 1987, 1. táblázat). Összehasonlítási
alapként a lényegében mindenfajta tájékoztatás nélküli („no information”)
felmérésekkel összevetve, ahol a válaszadók többsége ténylegesen olyan
politikai preferenciákat fogalmaz meg, amelyek nem konzisztensek a különféle energia-alternatívák következményeivel kapcsolatban alkotott nézeteikkel, a döntési kérdôív alkalmazásakor követett eljárás minden egyes eleme
körülbelül 10%-kal növeli a vélemények és az értékelések konzisztenciájának mértékét. A nyílt kimenetelû vitákban a válaszadók részérôl saját döntéseik indokolásaként hangoztatott érvek más elemzései szintén azt jelezték,
hogy a résztvevôk viszonylag kevés információt ôriztek meg emlékezetükben, ha
nem folytatták le végig az értékelési eljárást.

Reprezentatív mintavétel
E négy technika mindegyike – a konvencionális adatfelvételi módszerekhez
hasonlóan – kitûzi maga elé azt a célt, hogy a közvélemény felmérését az
állampolgárok reprezentatív mintáján végzi el. Az egyes technikák természetében mutatkozó különbségekbôl adódóan azonban e cél elérésében
több-kevesebb valószínûséggel érnek el sikereket. A spektrum egyik végén
álló telefonos felmérések, amelyeket az ATIF-program során hajtottak végre,
kevéssé különböznek a legtöbb véletlenszerû tárcsázással lebonyolított telefonos felméréstôl, a spektrum másik végén elhelyezkedô tervezési sejtek és
a deliberatív adatfelvétel pedig különleges hozzájárulásokat kívánnak meg
a résztvevôktôl (és ezekhez az igényekhez próbálják igazítani a résztvevôk
szintén kiemelkedôen magas díjazását).
A döntési kérdôív módszere sok tekintetben emlékeztet a szemtôl szemben végzett általános közvélemény-felmérésekre, de a válaszadóktól olyan
eljárások sorozatának a végrehajtását is megkívánja, ami az utóbbiakhoz viszonyítva igen sokat követel tôlük. A hollandiai Általános Társadalmi Vita
lebonyolítása során a döntési kérdôívek teljes változatát azoknak a résztvevôknek a 81%-a töltötte ki, akikkel a program kezdetén személyes interjúkat készítettek. Addigra, amikor a kérdezôbiztosok visszatértek a kérdôív
átvétele céljából, 7%-uk nem töltötte ki annak egyik részét sem, míg további 12%-uk csak részlegesen töltötte ki a kérdôívet (ebbe a csoportba sorolták
azokat is, akiknek a hozzájárulását nem vették figyelembe, mivel a kiválasztott személy helyett valaki más töltötte ki a kérdôívet: ez utóbbiak részaránya 3% volt). A nem válaszolók elemzése azzal az eredménnyel járt,
hogy a részvételi arányban a válaszadók neme, lakóhelye vagy háztartásuk
összetétele szempontjából semmiféle tendenciózus „elhajlás” nem mutatko-
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zott. A részvétel azonban szisztematikus összefüggést mutatott az iskolai
végzettséggel és a válaszadók korával. A ténylegesen résztvevôk valamelyest magasabban iskolázottak és fiatalabbak voltak, mint a válaszadók eredetileg célba vett teljes mintája, bár ezek a különbségek csekélyek voltak.
Azoknak az esetében, akik aktívabban közremûködtek az energiaellátással
kapcsolatos vitákban, továbbá azoknál, akik jobban megértették az egész
folyamatot, és könyveket is olvastak az adott témáról, hasonlóképpen nagyobb valószínûséggel volt várható, hogy mindvégig részt vesznek a programban. Ugyanakkor a részvétel varianciájának mindezekkel a változókkal
magyarázható hányada kevesebb volt 10%-nál, s így a részt vevôk profilja a
döntési kérdôívek tükrében valószínûleg csupán kevéssé különbözik a holland népesség egészének a profiljától.
Ehhez képest az otthonról való kimozdulásra és a több napig tartó tervezési értekezleteken vagy tanácskozásokon való részvételre vonatkozó
felkérések teljesítésének aránya – nem meglepô módon – jóval alacsonyabb
volt. A Társadalmi és Közösségi Tervezési Kutatások (Social and Community
Planning Research, SCPR) programja keretében 1994 tavaszán felmért és a
bûnözés emelkedésének témájában tartott háromnapos deliberatív adatfelvételi üléssorozatra meghívott 896 brit válaszadó közül csupán 302 fô
(35%) fogadta el az ajánlatot. A részvételre vállalkozó csoport és a teljes minta
összetételének az összehasonlítása mégis igen szoros megfelelést mutatott a
demográfiai változók, a bûnözéssel kapcsolatos tájékozottság mértékével és
a bûnözés témája iránti érdeklôdéssel egyaránt (Fishkin 1994). Amerikában
az Országos Közvélemény-kutatási Központ (National Opinion Research
Center, NORC) által a vizsgálati alanyok „toborzására” kifejtett erôfeszítések
eredményei az országos közérdekû kérdésekrôl a texasi Austinban tartott
1996. évi kongresszus (National Issues Convention, NIC) alkalmából
valószínûleg megközelítették azt a maximális határt, ami elérhetô egy többnapos, országosan reprezentatívnak tekinthetô „bizottsági” vagy tervezési
munkaértekezlet résztvevôinek összeválogatásában. Ebben az esetben az
eredetileg felmért és meginterjúvolt válaszadók 50%-a döntött úgy, hogy
részt vesz a rendezvényen (ez – abból a ténybôl következôen, hogy az eredeti felmérés során a válaszadás aránya 72%-os volt – 36%-os általános
válaszadási arányt jelent). Mint más technikákkal kapcsolatban is megjegyeztük, a végsô résztvevôk csoportja kissé fiatalabb és magasabban képzett
volt, mint a teljes minta, és kevesebb nyugdíjas és özvegy szerepelt benne.
A probléma itt természetesen abban áll, hogy a változók ily módon való
megfeleltetése nem garantálja, hogy a résztvevôk valóban reprezentatív
mintát alkotnak valamennyi releváns szempontból, amelyek közül egyeseket esetleg nem is vettek figyelembe a méréskor. Renn és mtsai (1984)
adatai azt bizonyítják, hogy a népességi statisztikának való szoros megfelelés bizonyos változók esetében még nem garantálja, hogy esetleg fontos
eltérések más változók tekintetében is biztonságosan kiküszöbölhetôk. Renn

4.fejezet

8/23/07

720

12:31 PM

Page 720

NEGYEDIK FEJEZET NYILVÁNOSSÁG,

KÖZVÉLEMÉNY

és mtsai (valamint az országos közérdekû kérdésekrôl tartott kongresszusok
esetében a NORC-program tervezôi is) igen komoly elôkészítô munkáról
számolnak be, amit annak érdekében végeztek, hogy véletlenszerû kiválasztással reprezentatív mintákat tudjanak összeállítani a tervezési sejtjeikben való részvételhez, beleértve a személyes látogatásokat a kiszemelt
résztvevôknél és azok munkáltatóinál, gyermekfelügyeleti szolgáltatások
biztosítását és más herkulesi erôfeszítéseket. Mindezek az erôfeszítések azonban mindössze 20%-os válaszadási arányt eredményeztek. A visszautasítások
okai között legtöbbször családi vagy munkahelyi kötelességek, az érdeklôdés hiánya, a tiszteletdíj összegével való elégedetlenség vagy az eljárással
szemben támasztott kifogások szerepeltek (ám az inkompetencia beismerése
nem fordult elô). Az alacsony válaszadási arány dacára itt is szoros megfelelést tapasztaltak a német népességi statisztikák és a minta demográfiai
adatai között (a legnagyobb hiányosságnak a 65 évnél idôsebb korosztály
alulreprezentáltsága bizonyult: ennek a korosztálynak a részaránya a mintában csupán 6%-os, míg az egész lakosságban 20%-os volt). Másrészt a válaszadók összetétele egészen világosan látható torzulást mutatott a foglalkozási
megoszlás tekintetében: a mintába túlságosan sok fehérgalléros dolgozó,
fôleg közalkalmazott és túl sok diák került be (Renn és mtsai 1984, 28). Láthatjuk tehát, hogy a deliberatív technikák alkalmazása jelentôs mintavételi
problémákkal jár együtt, és nem teljesen világos, hogy ezek akár még óriási
idô- és pénzráfordítás árán is legyôzhetôk-e (az 1996. évi NIC-program költségei 4 millió dollárra rúgtak). Mindazonáltal nem kétséges, hogy a véletlenszerû mintavételi eljárások alkalmazása elôrelépést jelenthet a tisztán
önkéntes részvételhez képest. Például a hollandiai Általános Társadalmi
Vitában 18 ezer résztvevô látogatott el a tájékoztatást és a kérdések megvitatását szolgáló rendezvényekre, s közülük 12 ezer fô töltött ki felmérési
kérdôíveket. A résztvevôk profilja azonban távol állt attól, hogysem reprezentálhatta volna a holland népességet (Neijens 1987). A résztvevôk sokkal
magasabban képzettek voltak, kisebb arányban laktak nagyvárosokban, és
gyakrabban tartoztak a „radikális” baloldali pártok szavazótáborához. A vitákon részt vevô csoportokban jelentôsen túlreprezentáltak voltak továbbá a
férfiak és a középkorúak. Hasonló jelenséget figyelt meg Merkle (1997) is,
aki megállapította, hogy az 1996. évi NIC résztvevôi politikailag aktívabbak
voltak, mint azok, akik nem jelentek meg a kongresszuson (600–601, 2.
táblázat).
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Magánjellegû tanácskozás és nyilvános vita
A vizsgált technikák mindegyikénél összehangolt erôfeszítéseket tesznek a
magánjellegû tanácskozás ösztönzésére a résztvevôk körében, mielôtt
rögzítenék véleményüket, de annak a mértéke, hogy az egyes technikák
mennyire segítik elô az ilyenfajta deliberációt, igen változatos. Az ATIFfelmérések a telefoninterjús szituációkban megkísérlik a résztvevôket végigvezetni a kérdések sorozatán, amelyet úgy szerkesztenek meg, hogy
segítsenek az embereknek „végiggondolni” a politikai döntések különféle
következményeit, ám ténylegesen egyáltalán nem hagynak idôt a válaszadóknak a gondolkodásra. Csakúgy, mint a legtöbb konvencionális adatfelvételi és felmérési módszer, az ATIF-technikák is „kapásból” adott válaszokat gyûjtenek össze (bár olyan módon, ami ezeknek átgondoltabb jelleget kölcsönöz). Ugyanakkor a döntési kérdôív válaszadóinak egy teljes
hét állt rendelkezésükre, hogy átolvassák a tájékoztató anyagokat és kitöltsék a kérdéseket tartalmazó füzeteket. Így legalábbis megvolt a lehetôségük a magánjellegû tanácskozásra, akár kihasználták azt, akár nem. Alkalmuk volt továbbá, hogy ha kívánták, hogy megbeszélhessék a feladatukat
másokkal, ezt azonban nem ösztönözték és nem is tiltották. Miben áll tehát
pontosan a magánjellegû megbeszélések hatása – önmagában véve – a
vélemények alakulására? Mi lenne az eredménye annak, ha egyszerûen
csak idôt biztosítanánk a gondolkodáshoz egy adott problémáról, mindenféle tájékoztatás nélkül, és az így nyert tapasztalatokat összehasonlítanánk
azzal az esettel, ha van tájékoztatás, de nincs idô a deliberációra (mint az
ATIF felméréseinél), illetve azzal, ha a résztvevôk tájékoztatást is kapnak,
és elegendô idejük is van annak gondos mérlegelésére (mint a döntési
lehetôségek kérdôívének alkalmazásakor)? Noha gyakran feltételezik, hogy
a magánjellegû megbeszélések javítják a véleményalkotás minôségét,
egyes újabb pszichológiai vizsgálatok a „puszta gondolkodás” hatásairól
(például Wilson és mtsai 1993; Schooler és Wilson 1991) ténylegesen azt
állapították meg, hogy az introspekció néha ellenkezô értelemben befolyásolja a preferenciák és a döntések minôségét.
A deliberatív adatfelvétel és a tervezési sejtek módszere természetesen
arra törekszik, hogy a résztvevôknek ne csak a kérdések magánjellegû
megbeszélésére legyen alkalmuk, hanem megmerítkezhessenek a nyilvános vitákban is. Ám a viták strukturális megtervezésére igen változatos
lehetôségek állnak rendelkezésre, és ezek bizonyára nem ekvivalensek
egymással. A tervezési sejtek módszerénél szándékosan külön-külön alkalmakat tartanak fenn az egyének között folyó magánjellegû tanácskozások,
a fél tucatnyi vagy még kevesebb tagból rotációs rendszerben különféleképpen összeállított kisebb csoportok megbeszélései és a maximum 30
fô részvételével folyó egészcsoportos ülések céljára. Ezzel szemben a deliberatív adatfelvétel módszere több nagy értekezletre épül, körülbelül 450
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résztvevôvel, akiket a program legnagyobb részében együtt maradó 15-20
fôs munkacsoportokba osztanak. Talán még ennél is fontosabb az a tény,
hogy a csoportok tevékenységeit a deliberatív adatfelvétel módszerénél
videoszalagra rögzítik az országos közvetítés céljára.
Sajnos nem állnak rendelkezésre adatok az ilyen alapvetô tervezési jegyek
bármelyike által kiváltott differenciális hatás bármilyen megbízhatósági
szinten való megítéléséhez, bár jó okkal gyanítható, hogy mindegyiknek
lehetnek fontos következményei. Csak egyetlen példát véve szemügyre:
noha elképzelhetô, hogy a nyilvános vita lehetôségének hozzáadása a magánjellegû tanácskozáshoz jelentôsen megváltoztatja a résztvevôk véleményét, valójában képtelenek vagyunk eldönteni, hogy vajon valóban ez-e
a helyzet, illetve ez milyen mértékben lehet igaz. Vegyük például az átalányadóról kialakított vélemények különbségeit (Amerikában), vagy a deliberatív adatfelvétel során a bûnözôk bebörtönzésével kapcsolatban napvilágra került véleményeket (Nagy-Britanniában). Vajon ezekkel összehasonlítható különbségek lettek volna megfigyelhetôk egy ATIF stílusú oktató
felmérés vagy a döntési kérdôív esetében is? Ami azt illeti, a hatások mekkora része lenne az, ami inkább az országos közérdekû kérdések fórumain szétosztott tájékoztató füzeteknek és a résztvevôk magánjellegû tanácskozásainak tulajdonítható, mint magának a vitában való részvételnek, önmagában? (Könnyen lehet, hogy az elôbbiekre korábban került sor, mint bármilyen nyilvános vitában való részvételre.) Mivel a programokat „mindent
vagy semmit” jellegû csomagokban szervezik meg, a hatások elkülönítésére és
a csomag különféle elemeihez való társítására szolgáló kísérleti módszerek beiktatása nélkül ismét csak igen kevés támpontunk van az eljárás validitásának
értékelésére, vagy annak tökéletesítésére bizonyos módosítások révén.
Ha valóban azt tervezzük, hogy politikai fontosságot tulajdonítunk az állampolgári zsûrik által hozott döntéseknek, mindenesetre ésszerûnek látszik
megvizsgálni azokat a módokat, ahogyan a zsûrik strukturális összetétele vagy
az alkalmazott tanácskozási eljárások és „játékszabályok” szisztematikusan
megváltoztatják a döntéseket (lásd például a bûnügyi és polgári jogi esetekben
alkalmazott próbaesküdtszékekkel foglalkozó kutatásokat, például Tindale és
mtsai 1990; Tanford és Penrod 1986; Estlund 1994). A kiscsoportok dinamikájával kapcsolatos jelentôs szakirodalom fontos bizonyítékokat tárt fel a csoporteredményekre gyakorolt strukturális hatásokról, tehát jó okkal számíthatunk arra,
hogy annak a módnak is következményei vannak, ahogyan a deliberatív kölcsönhatásokat megszervezik.
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A döntéshozatali folyamat megszervezése
A válaszadók által követendô végsô döntéshozatali folyamatot is ugyanúgy
meg kell szervezni, mint ahogyan a tájékoztatást, a tanácskozást és az interakciós alkalmakat. A felméréseket végzô kutatók számára már ismerôsek
például azok a „válaszkiváltási hatások” (response-option effects), amelyek
abból a módból adódnak, ahogyan a válaszadók számára lehetôséget adnak,
vagy ahogyan ösztönzik ôket a feltett kérdésekre vonatkozó válaszaik közlésére (például Schuman és Presser 1981).
Az áttekintett technikák különbözô mértékben törekednek a résztvevôk
döntéshozatalának céltudatos befolyásolására, és ezt különféle módokon
valósítják meg. A legerôsebben strukturált módszerrel a döntési kérdôívnél
találkoztunk, ahol mind a tájékoztatást, mind a döntési feladatot döntéselméleti
megfontolások alapján szervezik meg (Keeney és Raiffa 1976; Edwards 1977).
Nem csupán a tájékoztatást szervezik meg úgy, hogy ráirányítsák a figyelmet
az alkuk lehetôségére az egyes döntési lehetôségek kívánatos és nemkívánatos
következményei között, hanem a válaszok formátumát is úgy szervezik, hogy
ezt a struktúrát egyrészt erôsítse, másrészt egyszerûsítse. Mint már láttuk (az 1.
táblázatban), a döntéshozatali folyamat efféle strukturálása – a különféle
következmények egymás után történô értékelését kívánva meg, amit még a
végsô döntés elôtt egy kiegészítô eszközként biztosított könyvelési rendszer
alkalmazása is elôsegít – jelentôs hatásokkal járt a vélemények minôségére
nézve, legalábbis operatív értelemben.
Renn és munkatársai a tervezési sejtek módszerének az állampolgárok
energiapolitikai nézeteinek felmérésére való alkalmazásakor a résztvevôknek az alternatív energiaprogramokkal kapcsolatos véleményét kétféle módon mérték fel: egyrészt intuitív, „holisztikus” értékelés alapján, másrészt a
preferenciák kiszámításával, amit nyolc különbözô kritériummal kapcsolatban (például környezeti hatás, költség, társadalmi következmények stb.) a
válaszadók által adott súlyozott (vagy súlyozatlan) értékelések összegzése
alapján végeztek el. Az állampolgárok preferenciáinak tekintetében jelentôs
különbségek mutatkoztak. Például a résztvevôk 16% jelezte, hogy intuitíve
elônyben részesítene egy fôként megújuló energiaforrásokra, elsôsorban
napenergiára építô és erôs környezetvédelemmel párosuló programot, míg a
számított preferenciák ugyanennek a forgatókönyvnek a 37%-os támogatottságát jelezték; továbbá míg a válaszadók 41%-a jelezte intuitív vonzódását egy mérsékelt nukleáris programhoz, ez az adat 37,2%-ra csökkent,
amikor a preferenciákat a kritériumok súlyozott rangsorolása alapján számították ki. Mint korábban említettük, a beszámoló szerzôi arra a következtetésre jutottak, hogy ezek a különbségek a bizonyos energiapolitikai javaslatokat támogató referenciacsoportokhoz való hûséggel magyarázhatók, bár
az is lehetséges, hogy közrejátszik bennük az a mód is, ahogyan a válaszadóknak meg kellett fogalmazniuk nézeteiket.
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A vélemények összegyûjtésére alkalmazott módszerek egy másik fontos
variációja azzal kapcsolatban merült fel, hogy az embereket a különféle
javaslatokra vonatkozó ítéleteik egymást követôen történô, sorozatos megalkotására kérik-e fel, úgy, hogy külön-külön kell mérlegelniük azokat, vagy
az egymással versengô javaslatok halmazából egy bizonyosat kell kiválasztaniuk, vagy pedig rangsorolniuk kell a javaslatokat. A rangsorolást, illetve a
külön-külön értékelést kívánó kérdések esetében feltárt preferenciastruktúrák közötti különbségekrôl komoly szakirodalom áll rendelkezésre
(például Alwin és Krosnick 1985). Krosnick és Alwin bizonyítékokat talált
arra, hogy a felmérésekbe bevont válaszadók a sorozatos értékelés esetén
oly módon igyekeznek elkerülni a nehéz kompromisszumokat, hogy az
egyes alternatívákat egyenlô pontszámmal értékelik. A rangsorolás megkövetelése tehát gyakran jobban tükrözi a válaszadók tényleges preferenciáit. Ez a kérdés a kollektív döntéshozatal szempontjából fundamentális
jelentôségû, mivel a kollektív döntések struktúrájára világít rá, tekintetbe
véve, hogy a közösség gyakran egymással összeegyeztethetetlen megoldások közötti választásra kényszerül. Ha a közösségnek feltétlenül döntenie
kell valamelyik választási lehetôség mellett egy sürgetôen jelentkezô probléma megoldása (például az USA társadalombiztosítási rendszerének reformja) érdekében, miközben gyakorlatilag mindegyik lehetôségnek jól felfogott hátrányai vannak, akkor az egyes javaslatok külön-külön, egymás után
való közlése a válaszadókkal lehetôséget biztosít számukra, hogy akár
olyan javaslatokat is elvessenek, amelyeket egyébként esetleg a legjobbnak
tekintenének a szóba jöhetô megoldások közül. Ilyen esetekben a
válaszadóknak a megvalósítható alternatívák közötti választásra való
kényszerítése (mint például a döntési kérdôívnél) reprezentálhatja a legjobban a kérdés „megfontolt” kollektív megítélését – olyan értelemben, hogy
ez közvetlenebb módon kényszeríti az embereket arra, hogy szembesüljenek döntéseik következményeivel (Yankelovich 1991).

A vélemények minôségére gyakorolt
módszertani hatások értékelése
Az elôzôekben azonosítottuk a módszertani változók egész sorát, amelyeket
ezek az új kutatási technikák manipulálnak, s amelyek közül mostanáig
igen kevésnek a szisztematikus vizsgálata történt meg. Természetesen szükség lenne arra, hogy az ilyen alternatív módszerek egyes aspektusait kísérleti úton el tudjuk különíteni egymástól. Még ekkor is kevés empirikusan
igazolt támponttal rendelkeznénk azonban a módszerek minôségét illetôen,
hacsak nem próbálnánk meg magukat a véleményminôség speciális kritériumait is mérni, mindegyik módszer alkalmazásával kapcsolatban külön-
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külön – és lehetôleg olyan módon, ami lehetôvé teszi az egyes megközelítések sikeres voltának összehasonlító értékelését. Vagyis ideális esetben mindegyik technikát értékelnünk kellene, nem csupán a „konvencionális” véleményfelmérésekhez, hanem egymáshoz is viszonyítva.
Itt ismét megdöbbentô mértékben hiányoznak a véleményminôség operatív mérôszámai, vagy ha ilyenek léteznek is, ezeket még elemezni kell és
felülvizsgálat céljából be kell mutatni. Az ilyen módszerekkel egyszer már
felmért vélemények stabilitásának értékeléséhez szükséges utólagos mérések
eredményeinek közzétételére még nem került sor (bár a résztvevôk követéses vizsgálata a deliberatív adatfelvételi módszerrel kapcsolatban már megtörtént).3 Ahogy jelen beszámolónk is jelzi, az egyes technikákat alkalmazó
kutatók – különösen a döntési kérdôív és a tervezési sejtek esetében – elegendô adatot gyûjtöttek össze ahhoz, hogy megvizsgálják az eredményorientált véleményminôség néhány kulcsfontosságú aspektusát. A döntési kérdôívnek a hollandiai társadalmi vita idején való alkalmazásakor a módszer
tervezôi részletesen kidolgozták az értékelôvizsgálatok meglehetôsen kiterjedt programját, beleértve azt a fentebb már említett eljárást is, hogy egyes
kiválasztott vizsgálati alanyoknak a döntési kérdôív különbözô elemeit
adják át. Az értékelôvizsgálatokat konkrét és mérhetô célokkal tervezték
meg, a következôkre koncentrálva: 1. milyen mértékben minimalizálható a
válaszadás elmulasztása?; 2. milyen mértékben használták fel döntéseik
meghozatalában a válaszadók azt a tájékoztatást, amit kaptak? (Neijens 1987,
66). Az utóbbi kérdés megítélését annak a figyelembevételével operacionalizálták, hogy a problémák értékelései mennyiben voltak egybehangzóak a
tájékoztatással, illetve a válaszadók döntései mennyiben álltak összhangban
az értékelésekkel (lásd 1. táblázat). Ugyanakkor a döntési kérdôív lehetséges
közvetett hatásait (a kérdések megtárgyalásának ösztönzését vagy az érdeklôdés felkeltését, továbbá a döntéshozatali készségek fejlôdését) nem vizsgálták. Az értékelô vizsgálat során rögzített adatok mégis módot adnak legalábbis arra, hogy bizonyos mértékig befolyásolni tudjunk több minôségi
kritériumot is, köztük a vélemények következetességét, a következmények elfogadását és a tájékoztatáshoz felhasznált anyag részletességét.

3
Van Knippenberg és Daamen legújabb vizsgálatai két hónapos idôtartam figyelembevételével értékelték a döntési kérdôívet kitöltô válaszadók véleményének
stabilitását. A kutatók az erôsebben motivált és magasabban képzett válaszadók esetében
a vélemények nagyobb stabilitását állapították meg. Mivel azonban konvencionálisabb
felmérési formákban gyûjtött válaszok esetében nem értékelték a stabilitást, nem tudták
minôsíteni magának a döntési kérdôívet alkalmazó eljárásnak a hatását a vélemények
stabilitására, sem önmagában véve, sem pedig a motivációval vagy a tájékoztatással
kölcsönhatásban.
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Konklúziók és jövôbeli irányok
Most, miután alkalmunk volt megvizsgálni a tájékozott közvélemény felmérésébôl származó adatok összegyûjtésére tett erôfeszítéseket, milyen
következtetést vonhatunk le azok minôségérôl?
Ezek az ambiciózus és találékony új kísérletek az adatgyûjtési technikák
módosítására ebben a tekintetben több kérdést vetnek fel, mint amennyire
választ is adnak. Valamennyien együttvéve arra késztetnek bennünket,
hogy vegyük komolyabban a gyakorlatban alkalmazott felmérési módszerek és a társadalom demokratikus mûködése közötti összefüggéseket. A politikai felméréseket és adatgyûjtéseket érô támadások, illetve az ezek által a
politikai ügyekben játszott szereppel kapcsolatos panaszok egyáltalán nem
ritkák. Ezeknek a technikáknak a különlegessége abban áll, hogy aktív
próbálkozásokat jelentenek éppen ezeknek a kifogásoknak alternatív kutatási stratégiákká való lefordítására. A standard módszerek megváltoztatásával hasznos kihívás elé állítanak bennünket, jelentôsen kiterjesztve azt a
spektrumot, ahogyan a közvélemény értékelését és a kollektív döntéshozatalba való beillesztését elképzelhetjük.
Ezek a technikák minden bizonnyal – különféle mértékben – eltérnek a
konvencionális közvélemény-kutatásoktól. Ám vajon jobbak is? Sikeres
próbálkozásnak tekinthetôk a tájékozott közvélemény mérésére? Annak az
állításunknak az alátámasztására, hogy itt valóban a „tájékozott közvélemény” felméréseirôl van szó, rendelkezésünkre állnak bizonyos adatok.
A minôség empirikusan legerôsebben alátámasztott javulása mindeddig a döntési kérdôív esetében igazolható. Ez fôleg azért van így, mert a kutatók ennek
a technikának az alkalmazásakor – a versengô politikai döntési alternatívák
között azok potenciális következményeinek figyelembevételével szükségképpen megkötendô kompromisszumokat is magukban foglaló választási
lehetôségek népszerûségének mérésére törekedve – meglehetôsen korlátozott
célokat állítottak maguk elé, továbbá azért is, mert vállalkoztak a módszer
kísérleti értékelésére, ami lehetôvé tette számukra, hogy a vélemények
minôségére nézve nyert adatokat összevethessék a kitûzött célokkal. Ennek az
értékelésnek az eredményei, melyek közül néhányat az elôbbiekben itt körvonalaztunk (lásd továbbá Neijens, 1987), elég ígéretesek ahhoz, hogy bátran
nézhetünk elébe olyan kilátásoknak, hogy ilyen technikák alkalmazásával
még több ismeretre tehetünk szert a (tájékozott) közvéleményrôl. Maguknak a
kitûzött céloknak a helyességét természetesen lehet vitatni (megkérdôjelezhetô
például, hogy helyes-e a ténylegesen meghozott döntéseknek és a különféle
következmények értékeléseinek a döntéselméleti alapokon meghatározott
következetességére koncentrálni), ám ebben az esetben a vita nem annyira az
adatok tudományos értelemben vett validitására vonatkozhat (vagyis nem
arra, hogy azok valójában mit képviselnek), hanem inkább arra, hogy az elért
tulajdonságok voltaképpen kívánatosak-e.
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Mi a helyzet a deliberatív adatfelvételeket illetôen? Ezek vajon egy „jobb
minôségû közvélemény” olvasatát nyújtják? Németországban húsz tervezési
sejttel folytatott munkáik alapján Renn és mtsai (1984, 43–45) arra a
következtetésre jutottak, hogy vizsgálati programjuk négy fôbb haszonnal
járt: 1. a közönséges állampolgárok igen bonyolult technológiai döntésekkel
kapcsolatos preferenciáinak napvilágra hozása; 2. az állampolgárok attitûdjei és meggyôzôdései mögött meghúzódó okok feltárása; 3. alternatív kormányzati javaslatok várható népszerûségének mérése; és 4. a kormányzati
politikával vagy bizonyos tárgyakkal szemben várható ellenállás elôrejelzése. Ugyanakkor számos fogyatékosságot is elismertek: 1. a közönséges
állampolgárok képtelensége bármilyen új megoldás megtalálására; 2. a
komplex alternatívák különféle elônyeinek és hátrányainak gondos mérlegelésén alapuló alkuk megkötéséhez szükséges kompromisszumkészség
kialakításával kapcsolatos nehézségek (a döntési kérdôívhez viszonyítva); 3.
a problémák különféle dimenzióira egyénileg helyezett súlyok összegezésének problémái – a megadott válaszlehetôségek korlátai, a politikai csoportokhoz fûzôdô lojalitás vagy más torzító tényezôk következtében; és 4. a korlátozott politikai legitimáció, abból a ténybôl következôen, hogy az ilyen
állampolgári zsûrik ítéleteit az emberek „manipuláltnak minôsítik, mihelyt
eltérnek a saját véleményüktôl” (Renn és mtsai 1984, 45). Általánosabban
fogalmazva: a kutatók a résztvevôk oldaláról bizonyos feszélyezettséget vagy
bizalmatlanságot figyeltek meg a kísérlet esetleges „kettôs” céljával kapcsolatban. A résztvevôk nem voltak biztosak abban, hogy véleményüket
valóban mint valamely reprezentatív zsûri állásfoglalását kérték-e ki, vagy
pedig – politikai célok érdekében – mélyebb motívumaikra és beállítódásaikra voltak kíváncsiak? Renn és munkatársai arra a megállapításra jutottak, hogy a tervezési sejtek nem helyettesíthetik a politikai döntéshozást.
A módszert inkább egyfajta döntési segédeszköznek kell tekinteni, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy politikai álláspontjukat az arra illetékesek az érintett
közönség latens és nyíltan megmutatkozó értékrendjének megfelelôen alakítsák ki és fogalmazzák meg. Renn és munkatársai kevésbé vérmes reményekkel ítélik meg a tervezési sejtek reformpotenciálját, mint ahogyan
Fishkin (1995) a deliberatív adatfelvétel esetében arról vélekedik.
Pillanatnyilag be kell érnünk azzal a korántsem kielégítô válasszal, hogy
egyelôre még az ilyen deliberatív módszerek kipróbálására végrehajtott
kísérletekbôl származó adatok helyes értelmezésében sem lehetünk egészen
bizonyosak. Ez részben a szóban forgó minôségi célok komplexitásából ered.
Ezek a módszerek különbözô minôségi kritériumok egész sorának mérésére
irányulnak, amelyek a demokratikus döntéshozatali folyamat különbözô fázisaira, illetve résztvevôire alkalmazhatók. Számos megkülönböztethetô tulajdonság egyidejûleg történô maximalizálására irányuló kísérletek esetében
igen nehéz az egyes speciális célok azonosítása a siker megítéléséhez.
Másodszor, mint áttekintésünk során többször is rámutattunk, a kísérletek
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során olyan deliberatív tájékoztató „csomagok” alkalmazása történt, amelyek
egy csokorba kötnek számos megkülönböztethetô változót (bizonyos tájékoztatás nyújtása bizonyos módon megszerkesztve, összekapcsolva csoportmegbeszélésekkel, kiegészítve meggyôzô ráhatásokkal és így tovább), olyan
kísérleti metodika biztosítása nélkül, ami lehetôvé tenné, hogy mindezeknek a változóknak a hatásait elkülöníthessük egymástól. Harmadszor,
a véleményminôség tényleges mutatóinak vagy mérôszámainak a meghatározására általában nem került sor, s így a validitás megítéléséhez egyáltalán nem kapunk empirikus eszközöket.

A további teendôk feltérképezése
Összegezve tehát a „jobb minôségû közvélemény” különféle olvasatainak
összegyûjtésére irányuló próbálkozások minôségi célkitûzéseinek megítéléséhez az alábbi három szükséges összetevôt határozhatjuk meg: 1. világosan meghatározott minôségi célok; 2. a komplex kutatási módszerek kísérleti lebontása egyszerûbb részmûveletekre és 3. a véleményminôség releváns dimenzióinak mérése, a legmélyebben beidegzôdött attitûdök hatásainak feltárásával együtt. Noha ezeknek az alkotóelemeknek az összesítése
semmi esetre sem egyszerû feladat, mindegyiknek a vizsgálata értékes eredményekre vezethet.
A minôségi célok pontosságának növelése az elsô lépés, amire ezeknek az új
felmérési technikáknak a továbbfejlesztéséhez szükség van. Pontosan hogyan is gondoljuk el egy adott technika hozzájárulását a kollektív döntéshozatal minôségéhez, és pontosan hogyan kívánjuk javítani a közvéleményt? Elképzelhetô például, hogy a deliberatív adatfelvétel az értékek
felderítésével jobban segítheti a döntéshozatalt, mint a döntési készségek
fejlesztésére szolgáló módszerként (lásd Renn és mtsai 1984) vagy bizonyos
javaslatok tömeges értékelésének a regisztrálására használt eszközként. Az
ATIF felmérési program sikeres módszer lehet kísérleti léggömbként felbocsátott javaslatok tesztelésére a kidolgozási fázisban, valamint elôzetes jelzések begyûjtésére a tömegek reakcióit illetôen, még akkor is, ha azok nem
különösen jól tájékozott véleményeket rögzítenek és nem kényszerítik a
közönség kiválasztott tagjait arra, hogy bonyolult politikai alkukkal birkózzanak meg. Úgy véljük, hogy a vizsgált technikák mindegyikének vannak
bizonyos fontos és érvényes alkalmazási lehetôségei, bár lehetséges, hogy
ezek a tapasztalatok fényében jóval korlátozottabbnak bizonyulnak, mint
ahogyan szószólóik kívánnák.
A második szükséges lépésként azoknak a különbözô módszertani elemeknek az empirikus vizsgálatára kell koncentrálni, amelyekbôl ezek a
technikák felépülnek. Könnyen lehet, hogy a fentiekben általunk azonosított
és tárgyalt különféle módszertani tényezôk éppúgy vezethetnek kívánatos,
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mint nemkívánatos eredményekhez. Mivel jelenleg még nem tudjuk, hogy
maga a módszer hogyan befolyásolja az egyéni és kollektív véleményekkel
kapcsolatos eredményeket, a fennálló kétségek az ilyen komplex, „egy csomagba foglalt” technikák némelyikét meglehetôsen problematikussá teszik.
Ezeket a módszereket vizsgáló kutatóként valójában nem is négyféle különbözô technikával van dolgunk, hanem inkább jóval nagyobb számú módszertani újítással, amelyeket különféle kombinációkban alkalmaznak mind a
négy vizsgált programban. Az eredményekkel kecsegtetô további kísérletek
választéka így meglehetôsen széles. Az ATIF-felmérési módszert a döntési
kérdôívvel összehasonlítva megvizsgálhatjuk például, hogy milyen eredményre vezet a különféle alternatív javaslatok egymás után történô, sorozatos értékelése (ahogy az ATIF esetében történik), illetve az egyetlen kiválasztott javaslatra vonatkozó, egymással versengô választási lehetôségek
bemutatása (mint a döntési kérdôívnél). Milyen hatást érünk el, ha a tájékoztatást politikai érvek formájában (ATIF), illetve a következményekre vonatkozó semleges információként (döntési kérdôív) nyújtjuk? Hasonlóképpen, a
deliberatív adatfelvételt a tervezési sejtekkel összehasonlítva olyan kérdéseket
kell megvizsgálnunk, hogy milyen hatással jár, ha egy nagy létszámú csoportot egyetlen helyszínen gyûjtünk össze a vita céljára (mint a deliberatív adatfelvétel esetében), vagy standardizált formátumú vitacsoportokat hozunk létre
számos helyszínen (mint a tervezési sejtek módszerénél). Hogyan változtatja
meg az állampolgárok viselkedését, ha mintegy „színpadra állítjuk” ôket egy
médiaesemény alkalmából (deliberatív adatfelvétel), vagy ha állampolgári
konzultánsként dolgoztatjuk ôket, a nyilvánosság kizárásával (tervezési sejtek)?
Mivel ezek mind komplex módszertani eljárások, számos fontos kérdést vetnek
fel, amelyek csak kísérleti úton válaszolhatók meg.
A harmadik és talán a legfontosabb szükséges lépés a minôségi eredmények
empirikus pontosítása. A legjobb módszertani döntések megítéléséhez – az
elôzôekben felsorolt változók bármelyikének figyelembevételével – szükség
van arra, hogy a kutatók gondosan specifikálják és mérjék a véleményminôség releváns (eredményorientált vagy folyamatorientált, egyéni vagy kollektív) dimenzióit. A jobb minôség elérésének megállapításához nyilvánvalóan
nem elegendô, ha az egyéni vagy az összesített véleményekben bekövetkezett változásokat egyszerûen a „nettó nyereség” rubrikájában dokumentáljuk. Így például azoknak a különféle véleményváltozásoknak a megítélése,
amelyekrôl mostanában a deliberatív adatfelvételi módszer alkalmazásával
kapcsolatban beszámoltak, kétes és bizonytalan abban a tekintetben, hogy
tudományos, illetve politikai értelemben valójában mit képviselnek, mivel
nagy mennyiségû kutatói beavatkozás, manipuláció és „strukturálás” eredményeként születtek. Ezeket az eredményeket olyan módszerek bonyolult
kombinációjával érték el, amelyek közül még egyiket sem társítottak egyértelmûen a véleményminôség semmilyen világosan megfogalmazott vagy
mért dimenziójához sem.
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Az elôttünk álló tudományos kihívás tehát azoknak a kapcsolatoknak a
feltárása és megértése, amelyek a fentiekben vizsgált módszertani eljárások
és a véleményminôség speciális kritériumai között fennállnak. Csupán ezek
tisztázása után kerülhetnek a közvélemény-kutatók erôsebb pozícióba
ahhoz, hogy a különféle technikák általuk alkalmazott keverékét módosítani
és tökéletesíteni tudják, és megalapozottan érvelni tudjanak eredményeiknek a kollektív döntéshozatal terén bizonyos célokra való felhasználhatósága mellett. Csupán ekkor fogjuk megtudni, hogy mindezek hozzá
tudnak-e járulni demokratikus módszereink fejlesztéséhez úgy, ahogyan ezt
reméljük tôlük.
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Philip E. Converse
A közvélemény-kutatás térnyerése
és a politikai kutatások
A demokratikus folyamatok témájáról szóló „modern” irodalom az 1930-as
években született meg, s mostanra hatalmas örökséget jelent. Magam is
írtam róla, legalábbis apróbb hozzájárulásokat nyújtva, az azóta eltelt idô
második felében. A tárgy olyan hatalmas kiterjedésû lévén, sietek pontosabban körülhatárolni azt a területet, amihez itt hozzá kívánok szólni, noha az
sajnos még így is óriási maradt. E tanulmány címe azt sugallja, hogy témaválasztásom történeti jellegû, nevezetesen: a reprezentáció a megbízható
mintavételes felmérések elôtt és azok megjelenése óta. A tömegek politikai
érzületére vonatkozóan a közvélemény-kutatások elôtt készült feljegyzések
viszonylag csekély száma miatt figyelmeztetnem kell az olvasót, hogy
bizonyos mértékig spekulációkba kell bocsátkoznom.
Ezt a tárgyat azért választottam, mert több mint egy évtizeden át más
kérdésekkel foglalkoztam, és visszatérvén nagy mennyiségû új szakirodalmat találtam ebben a témában, ami idôközben jött létre. Ennek az új irodalomnak egy része – az empirikusabb része talán – Carmines és Stimson
(1989), Page és Shapiro (1992) és mások munkáival a közvélemény
alakulására vonatkozó adatforrások növekvô kincstárára épít, ami több mint
egy fél évszázadon keresztül halmozódott fel, amíg a mai, minôségileg új és
rendkívül impozáns szintre jutott sok tekintetben, beleértve a politikai
reprezentáció kérdését is. Az irodalom más részei, amelyek történelmileg
szélesebb körbôl merítenek, és ennélfogva spekulatívabbak, például Ginsberg (1986), Herbst (1983) és mások munkái egyúttal inkább revizionista jellegûek. A közvélemény-kutatás beköszöntését az 1930-as években problematikus behatolásként kezelik, olyan eljárásként, ami trivializálja a közvélemény jelentését, és azzal a kockázattal jár, hogy inkább fegyvert ad az
állami ellenôrzés kezébe, mintsem hogy érzékenyebb és fogékonyabb kormányzat létrehozását segítené elô.
Élveztem a megismerkedést ezzel az irodalommal, és tanulmányozása
megerôsítette bennem azt a meggyôzôdést, hogy a tudományág valóban
komoly elôrehaladást mutat, legalábbis az erdônek ebben a részében. Az,
hogy egyáltalán lehetnek kétségeink, abból a mély aggodalomból ered,
amit sok éven át éreztem általában a társadalomtudományi eredmények korlátozott kumulativitása miatt. Az eredmények összeadódását veszélyezteti az
intellektuális hóbortok folyamatos áradása és az olyan kutatási stílus ter-
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jedése, melynek jegyében B bebizonyítja, hogy A tökéletesen téved, C pedig
rámutat, hogy B-nek egyáltalán nincs igaza, és így tovább, ahelyett, hogy
megvizsgálnák, vajon A, B és C eredményei összeilleszthetôk-e olyan módon, ami lehetôvé teszi a tudás felhalmozódását és az általánosítást. Az ilyen
vitastílus, ami a fürdôvízzel együtt kiönti a gyereket is, arról gyôzi meg a
kívülállókat, hogy a társadalomtudósok soha semmit sem tudnak pontosan
tisztázni, s ez erodálja az egész tudományág hitelességét. Valóban, minden
bizonnyal ez az a stílus, ami Mark Twainbôl ezt a megjegyzést váltotta ki:
„A tudósok az utóbbi években meglehetôsen sötétbe borították ezt a tárgyat, és ha bátorítjuk ôket, hogy folytassák kutatásaikat, hamarosan elérkezünk
oda, hogy egyáltalán semmit sem fogunk tudni róla.”

A reprezentáció újabb empirikus vizsgálatai
A Carmines–Stimson- és a Page–Shapiro-kutatócsoportok hosszabb idôn át
kifejtett erôfeszítései az erôsen aggregált vélemények peremterületein, olyan
módszerek alkalmazásával, mint amit az egyik „makrolencsének”, a másik
pedig „kollektív döntéshozatalnak” nevez, szerencsére több fényt produkálnak, mint sötétséget. Ez a fajta makroanalízis önmagában is óriási intellektuális nyereséget jelent, különösen az olyan rendszerek teljesítményének
vizsgálata számára, mint például a reprezentáció, ami a sok egyéni vélemény helyett csakis az éppen ilyen fajta aggregált adatokra építhet, ha szélesebb körû „választókerületi érzület” (district sentiment) meghatározására
törekszik.
Az elemzés legtöbb jól kihegyezett szerszámához hasonlóan azonban ez a
megközelítés is megvilágít bizonyos kérdéseket, míg másokat inkább
elhomályosít. És még mielôtt továbblépnék a jól kiérdemelt bokréták irányában, egy fontos figyelmeztetést kell elôrebocsátanom. Egyik 1975-ben írt
munkámban lelkesen beszéltem az aggregált elemzés ilyen formájának
diagnosztikus értékérôl, amit akkoriban Gerald Kramer aknázott ki. Hozzátettem azonban egy bekezdést arról, hogy milyen könnyû hibákat elkövetni a következtetések levonásakor, ha szem elôl tévesztjük azt a tényt, hogy
az ember valójában a margón egyensúlyozva dolgozik, amikor igen csekély
variációkat vesz figyelembe, bármennyire fontosak is lehetnek az ilyen kicsiny változások olyan kontextusokban, mint például a szavazás, ahol
néhány százalékpontnyi eltérés az egyik vagy a másik irányban igen fontos
következményeket vonhat maga után. Annak a logikai problémának az
illusztrálására, ami együtt jár azzal, ha az ilyen marginális, csekély variációk
általánosításával átfogó megállapításokat teszünk a tömeges választótestületekre vonatkozóan, megfogalmaztam egy hipotetikus példát is.
Page és Shapiro a tömegek politikai véleményében bekövetkezô nettó változások jeleire koncentrálnak. Hangsúlyozzák, hogy ezek a jelek kicsinyek:
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a vélemény többnyire stabil, legalábbis aggregált formában, a 10%-ot elérô
nettó változások már szokatlanok. Ám ezek a jelek egyúttal nagyon koherensek is, vagy – ahogy Page és Shapiro fogalmaznak – „racionálisak”,
mivel rendszerint az események folyására adott, értelmezhetô válaszok. És
noha kicsinyek, politikailag fontosak abban az értelemben, hogy jelzik a
kormányzat fogékonyságát és reakciókészségét az eseményekre. Alkalmanként akár döntô fontosságúvá is válhatnak a szavazás kontextusában. Ezek
mind kiváló megfigyelések. Különösen kedvemre való az az eljárás, amikor
a véleményekben megfigyelhetô trendeket az idô függvényében grafikusan
ábrázolják, 0-tól 100%-ig terjedô koordinátákkal, noha az egyetlen konkrétan
bemutatott változás esetleg például a 60 és 65% közötti szûk tartományba
esik. Ez a módszer azt tudatosítja az olvasóban, hogy az adott változás milyen
csekély, és feltehetôen csak a nagyközönség figyelmesebb és jobban tájékozott töredékének tulajdonítható. Ám azután eszembe jutott a könyv címe,
„A racionális közönség” (The Rational Public), és annak az ismételt hangsúlyozása, hogy az adatok tanúsága szerint ebben a tekintetben a közvélemény
egységes. Ez pontosan az a következtetési hiba volt, amit 1975-ben ostoroztam.
Ha a változatosságot eltakaró aggregált adatok vizsgálata helyett a közönségen belül vizsgálódunk, akkor az olyan tényezôk megdöbbentô heterogenitásával találkozunk, amelyeket „információs feltételeknek” (information
conditions) nevezhetünk, ideértve az odafigyelést, az érdeklôdést, a tájékozottságot, az információfeldolgozási stílusokat és más hasonló tényezôket. Így
mindenféle olyan jellemzés, ami azt sugallja, hogy ezek az információs feltételek egységesek az egész nagyközönségben, eleve kétséges. És nem tudok
semmiféle olyan, a választótestületekben meglévô információs feltételekre
vonatkozó vizsgálatról a múltban, ami azt mutatta volna, hogy nincs elegendô számú figyelmes, érdeklôdô és tájékozott állampolgár, akik ezeknél a
kicsiny nettó változásoknál többszörösen nagyobbakat is elôidézhetnek,
különösen a képhez hozzá tartozó úgynevezett „könnyû” kérdésekkel kapcsolatban (Carmines és Stimson 1980), amelyek rezonanciát mutatnak a
közönség nagyobb részeiben is. Ha úgy vélnénk, hogy az információs heterogenitás kimutatása a múltra vonatkozóan túlzott, érdemes tanulmányozni
John Zaller (1992) kitûnô kimutatásait az információfeldolgozás és a
válaszkészség élesen kontrasztos dinamikájáról, olyan esetekben, amikor a
tömegbôl vett minták az információs feltételek szerint fel vannak bontva
kisebb részekre, a magas és az alacsonyabb információs szintek megkülönböztetésével. Röviden: nincs semmiféle okunk annak kétségbe vonására,
hogy a véleményekre vonatkozó ilyen idôsorozatokból leszûrhetô tanulságok és a választótestület heterogenitását mutató korábbi felmérések eredményei miért ne lehetnének egyaránt igazak? Ezek egyszerûen nem állnak
ellentétben egymással, annak ellenére, hogy az irodalomban számos szerzô
bizonygatja, hogy az adatok aggregált formában ezeknek a felméréseknek
a hibás voltát bizonyítják. Valami akkumulálódhat itt: Mark Twain örülne.
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Valóban, minden bizonnyal ez az a stílus, ami Mark Twainbôl ezt a megjegyzést váltotta ki: „A tudósok az utóbbi években meglehetôsen sötétbe borították ezt a tárgyat, és ha bátorítjuk ôket, hogy folytassák kutatásaikat, hamarosan
elérkezünk oda, hogy egyáltalán semmit sem fogunk tudni róla”.
Mint említettem, ha ezen a ponton túlhaladunk, akkor a Page és Shapiro
által végzett vizsgálatok (1983, 1992) a közvéleményre való kormányzati
válaszkészség tekintetében igen jó fényben mutatják a rendszer teljesítményét. Carmines és Stimson, akik szintén a véleményekre vonatkozó adatok hosszú idôsorozataival dolgoztak, a faji kérdésekkel kapcsolatos politika
tartományára koncentrálják vizsgálódásaikat, de a faji politika interaktív
dinamikáját elegánsan kidolgozott levezetésekkel továbbviszik több szinten
is, beleértve az általános közvéleményt, az aktivisták rétegét ezen a heterogén közönségen belül, valamint az ugyanezekkel a kérdésekkel kapcsolatos kongresszusi és elnöki állásfoglalások fejlôdését, végig a század
második felében. Ezzel az eljárással ki tudják mutatni azt a fontos hozzájárulást, amit a lakosság cserélôdése, vagyis a változó populációk okoznak
mind a tömegek, mind az elit szintjén az aggregált vélemények olyan
típusú trendjeiben, amelyek rövid távon csupán kis nettó változásokat hoznak magukkal, de egy generációváltás ideje alatt folyamatosan felhalmozódva akár elsöprô erejû változásokat is elôdézhetnek. Carmines és Stimson levezetéseikben bemutatják azt a fejlôdést, melynek során az 1940-es években
még szilárdan demokratikus déli államok átalakultak az 1980-as évek viszonylag inkább republikánus Déljévé, újraírva a pártszimpátiák átrendezôdésének forgatókönyvét ebben a folyamatban. Tisztelettel adózom továbbá
az újabb Stimson–MacKuen–Erikson-beszámolóban (1995) a „dinamikus
reprezentáció” kategóriájára vonatkozóan megfogalmazottaknak.
Az említett munkák egyike sem állítja be a reprezentációt úgy, hogy az
állampolgári igényeket leegyszerûsítô módon összekapcsolná a „kifutófiú”jellegû válaszokkal. Az elitek egyebek között megpróbálják irányítani a
közvéleményt, és ezzel egyidejûleg megkísérlik azt meg is kerülni, mindkét esetben bizonyos sikerrel. Úgy tûnik, hogy a vélemények és a válaszok
részleges egybeesése bizonyos mértékig „véletlenszerûen” fordul elô. A politikai döntésekkel kapcsolatos közvéleménynek mindazonáltal van némi
szerepe a végsô eredményekben, egyrészt a választásokon keresztül, amikor
a szavazók megrostálják a jelölteket a szavazófülkékben, másrészt a választások közötti idôszakokban az alkalmazkodásra irányuló nyomás bizonyos
eszközeinek a segítségével, amelyeknek szintén észrevehetô hatásuk van.
Mindezt elôrebocsátva, ez a tanulmány tanúságot tesz a mellett, hogy a kormányzati válaszok alakításában jelentôs szerepet játszik a választások eredménye, vagyis a közvélemény, amit – bár távol van attól, hogy teljes mértékig meghatározó lenne – bizonyos mértékig figyelembe is vesznek, mégpedig olyan mértékben, amivel meg lennének elégedve még a legdemokratikusabb érzületû Alapító Atyák is.
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Az új típusú közvélemény-kutatások hatása
a választókerületek megismerésére
A közvélemény és a kormányzati válaszok ilyen szerény mértékû megfelelését vajon egyáltalán növelte-e valamennyire a komoly tudományos
értékû felmérések beköszöntése? A módszer korai lelkes hívei minden
bizonnyal erre számítottak. A közvélemény végre megismerhetô lett korszerû módon, a választások vagy népszavazások költséges átviteli apparátusai
nélkül is. Itt legalább két pozitív hatás látható. Az elsô pusztán a választókerületekre vonatkozó ismeretek (district knowledge) pontosságában jelentkezik. Ha a közösség érzületérôl nincsenek objektív adatok, akkor valószínûnek látszik, hogy a pártok képviselôi – vágyaiktól befolyásolva – egészen másmilyennek vélhetik a közönség beállítódását, mint amilyen az a
valóságban. Ha a képviselôk elkötelezettsége az egyes idôszakok között nem
változik, akkor a pontosság csak segítheti a jobb megfelelést. Másodszor, a
közvélemény-kutatási eredmények általános hozzáférhetôsége fokozza a
közvélemény állandó szem elôtt tartását, folyamatos hivatkozási pontként a
hivatalos tisztségek viselôi számára, függetlenül attól, hogy azt mire akarják
felhasználni.
A közvélemény és a kormányzati válasz közötti megfelelésre vonatkozó
valamennyi adatunk csupán a közönség érzületének az elmúlt fél évszázadban történt hiteles vizsgálataiból származik. A korábbi idôkre vonatkozóan
– adatok hiányában – csupán feltételezésekre vagyunk utalva. A pontosság
kérdése arra a kérdésre egyszerûsödik le, hogy a politikusok korábbi generációi vajon milyen jól értették meg választóik érzületét saját választókerületeikben és régióikban. Az erre adható konvencionális tankönyvi válasz
szerint ebben a tekintetben az újságírókkal és más, hozzáértô specialistákkal
együtt kitûnô munkát végeztek, fülüket állandóan a földre szorítva, valami
rejtélyes érzékkel a helyi trendek felismerésére. A hivatásos politikusok minden bizonnyal büszkélkedtek is azzal, hogy efféle tudással rendelkeznek.
Az 1958. évi Miller–Stokes-mintában az USA kongresszusában öt meginterjúvolt képviselô közül négy magabiztosan állította, hogy mindig vagy
legtöbbször ismerték kerületeik állásfoglalását a fôbb politikai kérdésekrôl,
sôt rossz néven vettek bármiféle utalást arra, hogy esetleg mégsem rendelkeztek olyan mélyreható ismeretekkel, mint ahogy állítják, mintha ezzel
szakmai képességeiket vonnák kétségbe.
A választókerületi referenciákra vonatkozó tudás feltárása terén jelenleg
folyó rendszeres munka egyik sarkalatos megállapítását annak a megerôsítésként foghatjuk fel, hogy a régebbi korszakok valóban nagy szakértelmet mutattak fel ezen a téren. A pontatlanságra vonatkozó egyetlen erôs
jelzés – nem meglepô módon – a kerületek heterogenitása: a legjobb becslések azokra a kerületekre vonatkoznak, amelyek a vizsgált aspektusok tekintetében viszonylag homogének. Mivel a heterogenitás a populáció méretével
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növekszik, és ma a választókerületek legtöbbször nagyobb méretûek, mint
a 19. században, ebbôl az következik, hogy a helyi megfigyelôk pontosabb
ítéleteket alkothattak a múlt században, mint ami ma a közvélemény-kutatások segítsége nélkül lehetséges lenne. Azt nehéz megmondani, hogy a felmérések vajon csupán annyit segítenek, hogy a képviselôk növekvô választókerületeik érzületének megítélésekor ne essenek egyre nagyobb tévedésekbe (mint ahogyan Aliz egyre gyorsabban szaladt, hogy ugyanazon a
helyen maradhasson), vagy pedig abszolút értékben is növelték a pontosságot. Ezeknek a hatásoknak az iránya azonban kétségbevonhatatlan, ha a
mértékük nem is az.
Mindazonáltal van okunk annak feltételezésére, hogy a régi idôk szakmai
vitézségével kapcsolatos legendák legalábbis részben egyfajta aranykori
illúzióknak bizonyulhatnak. Az efféle speciális szakértelemnek mindössze
egyetlen nagyobb léptékû értékelésérôl tudok. Ezt sajnos nem publikálták, de
az évkönyvekben megtalálható. A New York Timesban a kampányokról közölt
híradások az 1960-as éveket megelôzôen számos országos választás esetében
nagyrészt az úgynevezett „stringerek” beszámolóira támaszkodtak, akik nagy
számban járták a vidéket, s akiket kifejezetten arra képeztek ki, hogy azonosítsák a legrátermettebb és legsikeresebb szakértôket saját környezetükben, és
azokkal konzultáljanak a kampány elôrehaladása során arról, hogy kerületeik
várhatóan hogyan fognak szavazni és miért. Ez a tudósítási forma nem csupán
hozzáértésrôl tanúskodik: a legjobb szakértôk véleményének összegezése minden egyes kerületben valójában szuperszakértôi munka volt!
Valamikor 1960 körül egy magas szintû delegáció érkezett hozzánk látogatóba a Times szerkesztôségébôl, hogy megismerkedjen a választási vizsgálatainkkal Ann Arborban. A Times néhány okos munkatársa úgy döntött,
hogy áttekinti az ebben a formában készült valamennyi múltbeli választási
híradást, összehasonlítva az egyes választókerületekben a stringerek által
adott elôrejelzéseket a szavazatok tényleges megoszlásával a különféle tisztségek betöltésére vonatkozóan. A delegáció azért jött, mert úgy találták,
hogy a szuperszakértôktôl érkezô adatok kétévenként felhalmozott hegyei
úgymond „nem jósoltak meg semmit”. Arra a következtetésre jutottak, hogy
a szakértôktôl származó hírek nem alkalmasak a kinyomtatásra. Vajon többre
mehetnének a választási felmérésekkel?
Kétségtelen, hogy a Times felfedezéséhez hozzátartozott még egy tényezô,
amirôl ismert, hogy befolyásolja a választókerületekre vonatkozó ismeretek
pontosságát. A homogenitás után következô legerôsebb elôrejelzô a Franciaországban végzett munkákban (Converse és Pierce 1986) a kérdések napirenden maradásának tartóssága (issue longevity) volt. A jelöltek a hosszabb
ideje fennálló politikai nézeteltérésekre nézve sokkal pontosabban állapítják
meg a kerület véleményét, mint az újabban kialakulók esetében. Ez
valószínûleg azoknak a rávetítéseknek a következménye, amelyeket a szakértôk alkalmaznak, relevánsabb adatok híján az olyan általános jellemzô

4.fejezet

8/23/07

12:31 PM

Page 739

A KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS TÉRNYERÉSE ÉS A POLITIKAI KUTATÁSOK

739

vonásokból kiindulva, mint például az új kérdésekben várhatóan elfoglalt
álláspontok tekintetében a kerület konzervativizmusa. A felméréseket végzô
elemzôk tudják, hogy az efféle rávetítések sikere nem sokkal haladja meg a
véletlenszerû találatok valószínûségét. Így a Times által alkalmazott gyakorlat,
ami nagyrészt rövid távú változásokkal foglalkozott, nem meglepô.
Azok a fejedelmi summák, amelyeket a jelöltek manapság kifizetnek választókerületeik érzületeinek felmérések útján történô kitapintásáért, a politikusok által érzékelt szükségletekre vonatkozó határozott kommentárokat
annyira világossá teszik, amennyire csak lehet, fôleg azokra a véleményekre
nézve, amelyekhez alkalmazkodniuk kell, ilyen vagy amolyan eszközökkel. Minden bizonnyal szerepet játszik itt egyfajta divatkövetés is: illendô,
hogy mindenkinek meglegyenek a maga közvélemény-kutatási eredményei. A kampányokhoz alkalmazott konzultánsok is jó okkal ösztönzik a
közvélemény-kutatásokra fordított költekezést. Ha azonban a jelöltek olyan
tájékozottak lennének, hogy a választókerületeikre vonatkozó új felmérési
adatok ritkán hordoznának magukban meglepetéseket, akkor kétséges, hogy
vajon továbbra is megvásárolnák-e azokat.
Mindent egybevetve, a pontosságra vonatkozó érvek meglehetôsen minimalista követelményt fogalmaznak meg a közvélemény-kutatás értékét
illetôen, ami így csupán mintegy biztosítékként szolgál annak megelôzésére, hogy a képviselôk ne veszítsék el a kapcsolatot választókerületeikkel.
Ez a követelmény még akkor is minimális marad, ha hozzáadjuk a végre
mérhetôvé és a reprezentáció céljaira figyelemmel kísérhetôvé vált közvéleményben elôforduló légköri zavarokból és különféle hangulati elemekbôl
adódó változások követését is. Eddig ugyanis mindvégig a jól elvégzett
kutatások pozitív felhasználási értékére koncentráltunk, és elhanyagoltuk
azokat a visszaéléseket, amelyek mindenféle legális felhasználás kísérôjelenségei. Ugyanakkor számos állítás hangzik el nagyban és kicsinyben egyaránt a demokratikus képviselet elvének olyan tényleges megsértéseire
vonatkozóan is, amelyek még a legjobb esetben is akaratlanul vagy másféleképpen együtt járnak az új módszerekkel. Az alábbiakban áttekintek
ezek közül néhányat, a kisebb problémák felôl kezdve. Abból a hallgatólagos feltételezésbôl indulok ki, hogy ezekre a bírálatokra gyakran maguk a
felméréses kutatások adják meg a legjobb válaszokat, és idôrôl idôre megpillanthatunk a politikai képviselethez hozzáadott értékeket is, amelyek
messze túlmutatnak eddigi minimalista várakozásainkon.

Negatív nézetek a közvélemény-felmérésekrôl
Egyes kritikusok arra panaszkodnak, hogy a közvélemény-kutatási adatok
közzététele alattomos hatást gyakorol bizonyos állampolgárok nézeteire,
olyan állásfoglalások irányában gyakorolva nyomást rájuk, amit egyébként
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nem vallanának magukénak. Aligha lehet azonban az a probléma, hogy az
állampolgároknak társadalmi vákuumban kellene kialakítaniuk a véleményüket, mivel egy gyakran hangoztatott álláspont szerint a legjobb közvélemény a szavazók egymás közötti vitáin keresztül alakul ki, nem pedig a
felmérések során összegyûjtött privát véleménynyilvánításokból.
Miben áll azonban magából a közvélemény-kutatásból származó káros
hatás? Az egyéni gondolkodásmód, illetve az egyénileg kialakított
vélemények mindenféle módosulása elképzelhetô a közösség nyomásának
súlya alatt, és ezek bármilyenek is legyenek, természetellenesnek, sôt alattomosnak is nevezhetôk. Ez a megállapítás azonban túlságosan általános ahhoz, hogy itt foglalkozzunk vele. Vannak azonban világosabb és konkrétabb
megfogalmazások is a potenciális befolyásolás tekintetében, különösen a
várható szavazatokkal kapcsolatos „lóversenyek” eredményeinek elôrejelzéseire hasonló szóbeszédekben. Egyes aggodalmas személyek attól félnek,
hogy a szavazók – megtudva, hogy „J” jelölt jelentôs mértékben vezet „K”
elôtt, erre a szekérre fognak felugrani, amikor a szavazófülkékbe mennek,
ezáltal „tisztességtelenül növelve „J” elônyét”. Más aggodalmaskodók attól
tartanak, hogy a szavazók – értesülve „J” jelentôs elônyérôl – két külön csoportra fognak oszlani, mindenekelôtt aszerint, hogy „J” vagy „K” pártján állnak. „J” elsôbbségének támogatói kevésbé fognak igyekezni eljutni a
szavazófülkékig, mivel a gyôzelem látszólag már a kezükben van, „K” támogatói azonban jobban motiváltak lesznek arra, hogy elmenjenek szavazni.
Ennek a várható nettó eredménye az lesz, hogy „J” meglévô elônye a szavazáskor „tisztességtelenül” csökkenni fog. Ami azt illeti, mindkét fenti
hipotézist számos alkalommal szisztematikusan tanulmányozták, ám ezek a
vizsgálatok nem jártak semmiféle világrengetô eredménnyel. Bizonyára lehetséges, hogy minden száz közül néhány szavazót bizonyos mértékig befolyásolhatnak az efféle erôviszonyok. Ezek azonban nem jelentenek számottevô
változást, még akkor sem, ha maga a befolyásolás tisztességtelennek bizonyul, és ezeknek az eredménye összességében – legalábbis a fenti esetben –
elhanyagolható. Az egyes közéleti kérdésekben elfoglalt álláspontok tekintetében pedig a fentiekhez hasonló értelemben jelentkezô hatások, amelyek
inkább képezik itt vizsgálódásunk tárgyát, még csekélyebbek.
A szélesebb panorámára kitekintve, a közvélemény-kutatások potenciális
felelôsségével kapcsolatos aggályok általánosabb szinten több oldalról is
felmerültek: a leginkább átfogó jellegû megközelítéssel Ginsberg részérôl
(1982–1986), de ôt hitelesen követték Herbst (1993) és más kutatók is.
Ginsberg az egyik könyvének „A fogékony közönség: hogyan támogatja a
tömegek véleménye az állam hatalmát?” (The Captive Public: How Mass
Opinion Promotes State Power) címet adta. A „tömegvélemény” itt pontosan
azt jelenti, amirôl a modern közvélemény-kutatások számot adnak. Ginsberg szerint az ilyen kutatások azoknak az intézményeknek a sorába tartoznak, ideértve a demokratikus választásokat és a tömeges közoktatást is, ame-
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lyeknek a felhasználásával az elmúlt két évszázad során az ipari államok azt
az illúziót igyekeztek megteremteni, hogy a hatalmat megosztják a nagyközönséggel, miközben az értelmes politikai beleszólás lehetôségét a nagyközönség részérôl a választások egy triviális körére korlátozták, amelyrôl az
állam úgy döntött, hogy engedélyezhetô, s mindezt csupán abból a célból
tették, hogy megelôzzék az akkor várható zavaró, erôszakos és robbanásszerû kifejezési formákban megnyilvánuló kellemetlen meglepetéseket, amikor
a kérdéseket valóban maguk az állampolgárok vetik fel. A könyvbôl azt
tudhatjuk meg, hogy a kormányzatnak a tömegektôl a közvélemény-kutatásokhoz hasonló módon érkezô visszacsatolásokra való válaszkészségébe
vetett hit naiv: a közvélemény-kutatások csupán az elit által gyakorolt ellenôrzés további eszközei, amelyek arra valók, hogy – de Tocqueville-lel
szólván – a megzavarodott állampolgárok „büszkén és boldogan ünnepeljék
saját láncaikat”.
Ez fontos tétel, amivel foglalkoznunk kell, bár egyben olyan értékelô állásfoglalást fejez ki, ami ízlés dolga, s ennélfogva általános igazságtartalma a konvenciók értelmében nem vizsgálható. Másrészt a tétel bizonyos mértékig a
valóságra vonatkozó tényleges feltételezésektôl függ. Mivel közvetlenül magába foglalja választott tárgyunkat, különös tekintettel a modern közvéleménykutatásra, a tisztességes játék keretein belül maradva rá kell mutatnunk azokra
a pontokra, ahol a tényekre vonatkozó következtetések indokolatlannak tûnnek, anélkül, hogy bármiféle értelemben is kétségbe kívánnánk vonni magát
az általánosabb tételt. A felidézett alapvetô történelmi elôzmények nem sok
vita tárgyát képezik. Mindannyiunk számára ismerôs a demokratikus eljárások
elterjedésének története a Nyugat leginkább vállalkozó szellemû nemzeteiben,
a 19. század fordulója óta. Ennek az expanziónak a kiindulópontja nagyrészt az
amerikai Alapító Atyák kísérlete volt, amelyben a Federalist fôbb részeinek
megfogalmazása révén és az alkotmányozó nemzetgyûlésben való részvételével James Madison játszotta a központi szerepet. Elôdeink a tömegekkel
való konzultáció lehetôségének megteremtésével tûzfalat akartak építeni az
abszolút szuverenitás elnyomása ellen, bár közülük keveseknek lett volna
ínyére a teljesen kifejlett demokrácia, mivel tudatában voltak annak a régi bölcsességnek, hogy a valódi demokrácia könnyen anarchiába fordulhat. Így tehát
a közösség nagyobb mértékû hatalmát a védelmet szolgáló és a választójogot
korlátozó közvetett intézkedések egész sorozatával biztosították. A következô
egy vagy két évszázad során azután – annak a fokozatos felismerése nyomán,
hogy végül mégsem mutatott semmi jel a végsô anarchia kitörésére –
egyenként sor került ezeknek a biztosítékoknak a feloldására. És még az olyan
konzervatív politikusok is, mint amilyenek Bismarck és Disraeli voltak, ebben
a tekintetben eléggé megnyugodtak ahhoz, hogy államaikat a demokrácia
irányában vezessék.
Ginsberg nem vitatja, hogy a népképviselet az abszolút uralom szellemi
sötétségben tengôdô alattvalóihoz képest sokat nyert a vásáron. A nyereség
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azonban elfecsérelôdik, mivel valójában az állam irányít mindent, ami számít. A közoktatás kiterjesztése nem annyira annak a jeffersoni szándéknak a
megvalósulása érdekében történt, hogy maximalizálják az állampolgárok
értelmes bevonását a politikai ügyekbe, mint inkább annak eszközeként,
hogy a népbe becsepegtessék a nemzeti szimbólumokat és a nagyközönséget indoktrinálják a alárendelôdés és a polgári engedelmesség normáival.
A választások megadják a döntés látszatát, de az olyan fôbb paramétereket,
mint például annak a kritériumait, hogy ki gyôzött, milyenek és mekkorák
legyenek a választókerületek és mennyi idôre szóljanak a hivatali tisztségek,
az állam állapítja meg elôzetesen. Végül pedig a szavazóknak két egyforma
tojás közül kell választaniuk. Az a kérdés válik a legidôszerûbbé, hogy
„számítanak-e egyáltalán valamit a választások”?
Ezt a kérdést mindig nehéznek tûnik bármilyen szisztematikus módon
megválaszolni, mivel magában foglalja a tényszerûtlenség emberevô óriásának árnyékát: hogyan fordult volna a történelem, ha valamelyik elágazásnál a másik utat választottuk volna? Az ok-okozati összefüggés azonban most
az egyszer kristálytiszta: „B” gyôzelmet aratott „A” fölött, mivel a választótestület így döntött, mégpedig olyan körülmények között, amelyek jelentôs
bizonytalanságot teremtettek az elit tagjai számára, még azoknak az esetében is, akik a hatalom legmagasabb pozícióiban ülnek. A reprezentáció franciaországi tanulmányozása során annak a tudásunknak az alapján próbáltuk
megválaszolni ezt a nagyapáink által is jól ismert kérdést, amit ugyanazokról a gyôztes és vesztes jelöltekkel készített interjúk során szereztünk,
ugyanazokkal a kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalásaikat firtatva. A gyôztesek és a vesztesek közötti különbség az olyan esetekben, amikor a központi kérdés vitathatatlanul a szavazók döntése, minden bizonnyal rávilágít
arra, hogy maga a választás az adott esetben mennyit számít. Kiderült, hogy
ebben az esetben drámai mértékben számított. A mi 1994. évi kongresszusi
választásaink eredménye ugyanezen teszt szerint szintén drámai módon
számított volna. Annak a mértéke, hogy a választások mennyire számítanak, természetesen esetenként változik, és mivel ennek a megítélése ízlés
dolga, egyesek szemében sohasem számít eléggé.
A közvélemény-kutatásokkal kapcsolatos revizionista álláspont ugyanezzel az általános okfejtéssel él. A felmérések elszegényítik az egyének saját
véleményük kifejezésre juttatása fölött gyakorolt ellenôrzését azáltal, hogy
mások érdekeire adott válaszokkal árasztják el ôket. A beleszólás illúziójának
megteremtése lecsillapítja az állampolgárokat, és megakadályozza az olyan
spontán és céltudatos viselkedést, mint a lázadások és a zavargások, amelyek az alulról jövô elégedetlenség egészséges kifejezôdései voltak a múltban. Így az a józan paraszti ésszel kialakított nézetünk, hogy ha hatékonyabb közvélemény-kutatások egész sorozatát végezzük el, akkor ezek pozitívan hozzájárulnak az állampolgári vélemények megismerésének már
meglévô más módjaihoz, hibás. Ehelyett azt halljuk, hogy a közvélemény-
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kutatások – csakúgy mint maguk a választások is – inkább levonnak a
demokratikus folyamatok értékébôl, éppen azáltal, hogy a politikai
vélemények kifejezôdését olyan csatornákba terelik, amelyeket az állam jobban tud ellenôrizni, mint a spontán zavargás korábbi formáit. Nem világos
azonban, hogy ez valójában hogyan is történne. Azt bizonyára senki sem
állítja, hogy a közvélemény-kutatók számára politikai kérdésekben tett megnyilatkozásaink önmagukban jelentôs háborgatást jelentenének számunkra,
de ebben az országban minden évben több ezer politikai felmérés történik,
a választótestület négy nagyságrenddel nagyobb létszámú, és a politikai
kérdésekre való válaszadással töltött átlagos idô állampolgáronként nem
lehet még egy teljes percnyi sem évente. Nyilvánvalóan több idôt töltenek
ezzel átlagosan azok a polgárok, akik olvassák vagy meghallgatják a
felmérési eredményeket, bár itt ismét visszajutottunk a „tisztességtelen” befolyásolással kapcsolatban hangoztatott zavaros érvekhez, hiszen a legtöbb
figyelmet minden esetben azok fordítják ezekre az eredményekre, akik már
eleve aktívabban bekapcsolódtak a folyamatokba.
A revizionista álláspont feltételezi továbbá, hogy az állam vagy „a gazdagok”
érdekei monopolszerepet játszanak a felmérések megtervezésében, és a számukra biztonságosabb választási lehetôségek körére korlátozva a kérdéseket,
azok tartalmát eltávolítják attól, amirôl az emberek szívesebben beszélnének.
Ez az álláspont nem vesz tudomást a fontosabb újságok és televíziós cégek által
végzett nagy mennyiségû felmérésrôl, amelyek jelentôs mértékû arra irányuló
nyomás alatt készülnek, hogy igaz képet fessenek a valóságos helyzetrôl, nem
beszélve a tudományos célokra készült más felmérésekrôl. Az ilyen fajta védnökség és oltalom alatt különféle lépésekre (elôtesztekre, fókuszcsoportos vizsgálatokra és nyílt kimenetû kérdések feltevésére) kerül sor – éppen annak a
kitapogatása érdekében, hogy mi van az állampolgárok gondolatvilágában,
nem pedig arra törekedve, hogy azt elôre keretek közé szorítsák a politikai
ellenôrzés érdekében.

Hanyatlik-e a spontán állampolgári tiltakozás?
Most, hogy a nyugati demokráciákban megvalósítottuk a tömeges közoktatást, a választásokat és a közvélemény-kutatásokat, s mindezt csatasorba
állítottuk a rendzavaró politikai véleménynyilvánítás csökkentése érdekében, vajon eltûnôben vannak-e a vélemények efféle kifejezôdésének epizódjai? Nos, nem egészen ez a helyzet. A csökkenés elôrevetítése túlnyomó
szerepet játszik a revizionista munkák sokaságában, amelyek különféle
adatforgácsok közlésével ezt a benyomást erôsítik, legalábbis közvetett
módon. Úgy tûnik azonban, hogy az ilyen értelmû határozott kijelentéseket
általában kerülik. Egy gyakran említett forrásmunka, ami szembeállítja a
modern kori alulról jövô politikai akaratkinyilvánításokat a közoktatás és a
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választások rendszerének megteremtése elôttiekkel, Tilly „Nézeteink kifejezése választások, felmérések és társadalmi mozgalmak nélkül” (Speaking
Your Mind Without Elections, Surveys or Social Movements) címû esszéje, amely
részletesen feltárja az akciók repertoárjában a régi stílusú tiltakozástól a
tiltakozás modern formáiig bekövetkezett változásokat. A parasztok régi
módszereit nyilvánvalóan újabb formák váltották fel. Ez a tény várható volt,
de önmagában nem érinti az általános gyakoriság kérdéseit, és efféle állítás
nem is található sehol sem az esszében. Tilly valójában azt az igen hosszú
folyamatot veszi számba, melynek során a tiltakozás a valaha különféle
hivatalokat betöltô és közbülsô hatalmi pozíciókat elfoglaló helyi „patrónusok” védelme alatt kibontakozott provinciális epizódoktól az újabb, „országos” és „független” modellek irányában haladt, vagyis pontosan az olyan
tiltakozási formák felé, amelyektôl sokkal több félnivalója van a központi
államnak.
Ennél is rosszabb, hogy a modern tiltakozásban való részvétel jelenlegi
mintái, amelyeket végül is kivétel nélkül sokat tanulmányoztak, nagyon
rosszul illenek bele ebbe a revizionista modellbe. Azt halljuk, hogy az állam
azért fedezi a közoktatás költségeit, mert minél hosszabb idôn át vesznek
részt a tömegek az oktatásban, annál inkább „megpuhulnak”, és elmegy a
kedvük a politikai tiltakozásban való részvételtôl (Ginsberg 1986, 35).
Bizonyos, hogy a panaszok célpontjai nagyon változatosak lehetnek, és így
a képzettségi spektrum egészen különbözô részeit aktiválják. Ha azonban az
állampolgárok spontán politikaivélemény-nyilvánításának legtöbb formáját
– az állam által nyújtott formális csatornák kivételével – összesítjük, nem
találunk semmi bizonyítékot arra, hogy a kevésbé képzett rétegek inkább részt
vennének efféle tiltakozásokban, mint a magasabban képzettek. A Verba és
munkatársai által tanulmányozott kontaktusteremtési viselkedés például
tipikusan a jobban képzettek javára történô elhajlást mutat.
Ha a kevésbé mûvelt lakosság részérôl megnyilvánuló és inkább rendbontó jellegû tiltakozási aktivitást vesszük szemügyre, nagyon hasonló
képet kapunk. A legnagyobb tömegeket megmozgató politikai tiltakozás a
fejlett nyugati demokráciákban a modernitás egész eddigi története során
bizonyíthatóan az 1968-ban Franciaországban a gaullista kormány ellen kitört
lázadás volt, különösen figyelemreméltó (egész Franciaországot átfogó) földrajzi kiterjedését, valamint eredményeinek és hatásának volumenét tekintve
egyaránt. A részvétel mintáit illetôen ebben az esetben szerencsére vannak
mikro-adataink errôl a páratlan jellegû mozgalomról. „Tízmilliónyian sztrájkolnak” – harsogták a fôcímek, és a mi adataink is legalább nyolcmillió fô
részvételére utalnak. Továbbá adataink szerint többmilliónyian vonultak az
utcára, hogy részt vegyenek a tüntetésekben, amelyek gyakran ellenôrizetlen és erôszakos rendzavarásokká fajultak. Ez a szám még lenyûgözôbb,
ha figyelembe vesszük, hogy tömegtüntetésekre csak Franciaország nagyobb
városi központjaiban volt mód, és a felnôtt lakosság egyharmadának vagy
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még nagyobb részének nem volt valóságos lehetôsége a részvételre. Annak,
hogy ki hajlamos kivonulni az utcákra azok közül, akiknek módjában áll
részt venni a tüntetéseken, az egyik legjobb elôrejelzôje az életkor: ebbôl a
szempontból itt természetesen a fiatalok játszottak domináns szerepet. A másik legjobb elôrejelzô az oktatási szint. A középfokú szintnél magasabban
végzettek részvételi aránya háromszorta magasabb volt, mint az ennél alacsonyabb iskolai végzettségûeké (Converse és Pierce 1986). Természetesen
az is igaz, hogy ennek a konkrét lázadásnak a két élcsapatát a nem
megfelelô felsôoktatási lehetôségek ellen tiltakozó diákok alkották, tehát ez
az eset nem ítélhetô meg reprezentatívként (ami egyébként minden egyedi
esetre igaz lehet!). Emlékezzünk azonban arra, hogy a másik élcsapatot,
amelynek a létszámára feltétlenül szükség volt a kormány megbuktatásához, a nagy gyárak „kékgalléros” dolgozói alkották, egy olyan természetes
választótestület tagjai, amely sokkal nagyobb, mint a francia ifjúságnak a felsôoktatásban részt vevô csekély töredéke.
A francia példa csupán egyetlen esemény marad, bár kvintesszenciális
példája a hatalom elsáncolódott birtokosait érô kellemetlen meglepetéseknek, amelyekrôl azt hangoztatják, hogy a tömegvéleménynek az elmúlt
két évszázad során végbement domesztikálása folytán csökkentek. Ha az
állampolgári kezdeményezésre indult, kevésbé konvencionális politikai
tiltakozásra még szélesebb körben keresünk adatokat, rábukkanhatunk a
„Politikai cselekvés” (Political Action) címû, több országot átfogó vizsgálatról
készült beszámolóra (Barnes és Kaase 1979). A tiltakozás nem konvencionális
formáinak itt tárgyalt „jóváhagyása” csupán hipotetikus, és ennélfogva csekélyebb súlyú, mint a viselkedési elkötelezettség. Másrészt ez a tanulmány
sokat nyer abból, hogy öt ipari demokráciára vonatkozóan állítja fel adatbázisát, és túllép az egyes konkrét tiltakozási alkalmak egyedi elemzésén.
A felmért „tiltakozási potenciál” elsôdleges összefüggései minden országban
megfelelnek a francia eset jellemzôinek. A várható eseményekre ugyanaz a
két fô elôrejelzô világít rá. Az egyik az életkor: a fiatalok szívesebben
választják a tiltakozás nem konvencionális formáit (köztük a rendbontást),
mint az idôsebbek. A másik az oktatás: a jól képzettek sokkal nagyobb
valószínûséggel vesznek részt az államilag elôírt csatornákon kívüli tiltakozási formákban, mint kevésbé képzett kortársaik.
Az ilyenfajta eredményeket mindenféle örvendezés felhangja nélkül idézem.
A pozitív korreláció az oktatási szint és a politikai részvétel formái között
annyira nyilvánvaló, hogy igen nagy figyelmet kapott eddig is. Elméleti
szempontból a legfontosabb történetet, ami rámutat az oktatás fontosságára a
személyes politikai hatékonyság érzésének kifejlôdésében, gyakran hallottuk. Sajnálatos, hogy a politikai hatékonyság nem inkább egyenlôségelvû
módon oszlik meg. Ám a legjobb hír, amirôl mindmáig beszámolhatunk,
abban áll, hogy a tömeges oktatás tényleges eredményei sokkal jobban
hasonlítanak a jeffersoni modellre, mint a revizionista narratívára. Ezeknek
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a megállapításoknak egyike sem vonatkozik természetesen arra a tételre,
hogy manapság a tiltakozás nem olyan gyakori, mint amilyennek lennie
kellene, de ez már más kérdés.

A követôk véleménye és a többség zsarnoksága
A közvélemény mérése ellen felhozott revizionista panaszokban erôsen
megdöbbentett egy másik dolog, mivel a magam részérôl a jól lebonyolított
adatfelvételeknek éppen ezt a vonását inkább a politikai reprezentációt erôsítô hozzájárulásnak tekintettem, mintsem tartozásnak. Ez minden bizonnyal
ízlés kérdése, legalábbis a mi szakmánk jelenlegi állása szerint, bár
valamikor talán szigorúbban is vizsgálható lesz.
A közvélemény-kutatási adatok értelmezése egy fokozattal finomabb
kérdéssé válik, amikor a valamely kérdés mellett vagy ellen állást foglaló
táborok százalékos arányaitól a politikai szélsôségek közötti területre esô
érzületek megoszlására térünk át. Kezdettôl fogva le voltam nyûgözve azoktól az eredményektôl, melyek szerint az egyes érdekcsoportok vezetôi szélsôségesebb álláspontot foglalnak el, mint a csoportok tagsága. Ez a jelenség
elôször az 1950-es években gyakorolt rám erôs benyomást, mégpedig olyan
– mind baloldali, mind jobboldali irányultságú – érdekcsoportok körében
végzett felmérésekben, mint a szakszervezetek, az amerikai orvosi társaság
(American Medical Association) vagy a gyártók országos egyesülete (National
Association of Manufacturers). Hamarosan megtanultam, hogy ez igaz a politikai pártok vezetôire is, összehasonlítva a saját támogatóikkal a nagyközönségben (vö. Miller és Jennings 1986). Az újabb felmérések tanúsága szerint
is ugyanezek a minták bukkannak fel a legállhatatosabban, újra meg újra.
Ezt a jelenséget Ginsberg a közvélemény-kutatások egyik nemkívánatos melléktermékének tekinti. Bírálja az átváltást „a csoporttól ez egyénre”, ami alatt ô
a közvélemény-kutatóknak a vizsgált csoport egyes tagjainak a véleményéhez
való hozzáférését érti, annak tipikusan mérsékeltebb színezetével együtt.
A közvélemény-kutatások elôtt – mutat rá – a csoportok vezetôitôl szereztük
meg a csoportvéleményre vonatkozó ismereteinket, akik akkor azt állították
magukról, hogy ôk értik a legjobban a csoporttagok nézeteit. Az újonnan
lehetôvé vált hozzáférés a tagok tényleges véleményéhez az ô szemében a
demokratikus folyamat kigúnyolását jelenti, feltehetôen azért, mert az egyszerû
párthívek nem értik meg teljesen a csoportérdekeket, és a véleményük moderálása aláássa a sokkal igényesebb csoportvezetôk hitelességét.
A saját felfogásom különbözik ettôl. Ez részben abból az ellenérzésbôl
adódik, amivel a követôk mérsékeltebb ítéleteire vonatkozó hiteles adatok
mellôzésével szemben viseltetem, mivel ez – mondjuk az esetek fele
részében – taktikailag nem felel meg a saját álláspontomnak. Meg vagyok
gyôzôdve arról, hogy minél több hiteles információ áll rendelkezésünkre,
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annál jobb. A politikusok már ma is igen hatékonyan képesek elködösíteni
a közvélemény-kutatási adatokat, nekünk, megfigyelôknek nem kell csatlakoznunk hozzájuk. A követôk mérsékeltebb állásfoglalásának a teljes szem
elôtt tartásából fakadó alapvetô elôny azonban abban áll, hogy ez igen alkalmas valamilyen köztes álláspont elérésére olyankor, amikor kompromisszumra
lehet törekedni. Ez nem mindig optimális megoldás a politikai konfliktusokra. A demokráciában azonban, ahol minden hangnak kell kapnia
bizonyos szintû képviseletet, nagyon ajánlatos.
Ez minden bizonnyal igaz a jelenlegi korszak legfájdalmasabb politikai
konfliktusainak esetében is. A boszniai tragédiában a szerb, a muzulmán és
a horvát vezetés háromféle kádereit látjuk, akik a papíron meglevô
ellenkezô értelmû egyezmények dacára el vannak kötelezve a másik két
csoport teljes háttérbe szorítása mellett, Bosznia egész területén. Másrészt
beszámolók állnak rendelkezésünkre azoknak az egyszerû emberekbôl álló
csoportoknak a megzavarodásáról és megdöbbenésérôl a körülöttük kialakult állapotok fölött, amelyeknek a tagjai egy vagy több generációváltás idejéig harmóniában éltek a más etnikumhoz tartozó szomszédaikkal, jelentôs
egymás közötti házasságkötési arányok mellett. Errôl a harmóniáról a vezetôik most azt mondták nekik, hogy meg kell tagadniuk, és ócsárolniuk kell
a szomszédaikat. Ezek a beszámolók természetesen nem tudományos mintavételi eljárásokból származnak, de minden más is arra utal, hogy a követôk
efféle mértéktartásának a megléte nem meglepô. Nem meglepô továbbá az
sem, hogy az alulról jövô vélemények mérsékeltebb voltának érzékelése
igen fenyegetôen hat a vezetésre a különféle szektorokban, vagy – ebbôl
következôen – ezek a vezetôk felhasználják az erôskezû politika minden
eszközét, ami elérhetô számukra, hogy ennek jeleit kitöröljék saját tagságukban. Végül is a hatalom forog kockán. Szélsôséges megfogalmazásban: a
követôk sokan vannak, és feláldozhatók.
Felfogásom szerint az Alapító Atyák szinte a megszállottságig féltek valamitôl, amit a többség zsarnokságának neveztek. Laza megfogalmazásban ez
valamelyik frakció vezetésének arra a képességére utal, hogy híveiket, akik
mindig csak csekély többséget alkotnak, belevigyék olyan intézkedések
meghozatalába, amelyek kíméletlenül elnyomják még egy igen nagy létszámú kisebbség érdekeit is, igen nagy mértékben felerôsítve a demokratikus
úton csupán kicsiny szavazattöbbség révén elnyert hatalmat. Ugyanezek az
alapító atyák a köztársaság megszerkesztésekor rendkívüli szabályok foganatosításával igyekeztek korlátozni ezt a fajta hatalmat. Az általuk létrehozott szerkezet azonban mostanra jelentôs mértékben szétmállott.
Feltételezem, hogy az Alapító Atyák – a szenvedélyekrôl és a frakciókról
ma már divatjamúlt komolysággal folytatott vitáik során – látták maguk elôtt
az egyes csoportok versengô vezetô testületeibôl összetevôdô tényleges politikai világot, telve szélsôségekkel és polarizálódással, jelentôs tétekkel, amelyek csekély többségû demokratikus gyôzelem útján elnyerhetôk. Ha egyál-
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talán megértették a követôk mérsékeltebb attitûdjét, ez nem szerepelt
tényezôként a politikai zûrzavarról alkotott nézeteikben, mivel természetes
egyenleteikben ezek a kisebb fontosságú követôk keveset számítottak.
Engem egyáltalán nem aggaszt, hogy tudom: ezek a közbülsô platformok
nem üresek, hanem rendszerint igencsak népesek – noha ez a tény a sokatmondó közvélemény-kutatások elôtt kevésbé volt világos. Ez olyan újabb
biztosítékot jelent a többség zsarnoksága ellen, amirôl a korábbi filozófiák
nem is álmodtak. Az alsó társadalmi rétegek alapvetô érdekei és a csoportok
vezetôinek érdekei ténylegesen nem azonosak, lévén a hatalom és az
ellenôrzés a vezetôk kezében, ami jelentôs, néha óriási különbséget jelenti.
A követôk véleménye gyakran értelmesebbnek látszik, különösen bárki
más veszekedéseinek a megítélésében.
Befejezésként be kell ismernem, hogy hátra van még egy másik nagy
téma, amivel foglalkozni kell, mégpedig az a tény, hogy a közbülsô platform egymással ellentétes okokból vonzza az ott elhelyezkedôket. Egyesek
azért vannak ott, mert a mérsékelt álláspont mint arany középút alapvetôen
pozitív program lehet: gyakran valóban a „legracionálisabb”, mint például
Bosznia esetében. Mások, akik valószínûleg többen vannak, azért kerülnek
oda, mert vagy nem ismerik az alternatívákat, vagy érzelmileg nem foglalnak állást azokról. Ezek az emberek valójában láthatatlanok a korábban tárgyalt összesítô jellegû elemzések számára: ôk alkotják azt a zajtengert,
amelybôl a kicsi, 5-10%-os jelek mint a politikai képviselet céljaira értelmesen felhasználható adatok kiemelôdnek. Éppen ebbôl következik a „kinek a
képviseletérôl van szó?” kérdése, amelynek vizsgálatára a Franciaországban
végzett munkánk során kis mértékben kitértünk, de nem jutottunk nagyon
megvilágító felismerésekre. Bizonyára könnyû azzal nyugtatgatni a lelkiismeretünket, hogy azt mondjuk: a választási lehetôségek közötti döntés megtagadása (például a szavazástól való tartózkodás) a mi saját demokráciánkban legalább a polgárok elidegeníthetetlen joga. Talán az, de úgy
tûnik, hogy itt bizonyos normatív kérdések megint csak figyelmen kívül
maradnak.
A mostani alkalomból megelégszem annak megállapításával, hogy a
közvélemény-kutatások beköszöntése elôtt a politikai reprezentáció itt felvetett kérdéseinek még a megfogalmazása sem volt lehetséges. Számomra
úgy tûnik, hogy már csupán ezzel is jóval túljutottunk a minimális
hatásküszöbön.
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Paul F. Lazarsfeld
A közvélemény és a klasszikus hagyomány
A közvélemény-kutatásnak a múlt századra és a jelenkori empirikus megközelítésre jellemzô spekulatív módja inkább kiegészítô, mint szembeállító jellegûnek tetszik. A modern kutatási módszerek lehetôvé teszik, hogy klasszikus
szerzôktôl származó fogalmakat megerôsítsünk és továbbfejlesszünk, míg az
olyan szerzôk, mint Dicey és Bryce segítségére lehetnek a mai kutatóknak
abban, hogy figyelmüket a jelentôs problémák felé fordítsák, és új módszereket
vethetnek föl az empirikus adatok elemzésére. A két megközelítés ötvözése felgyorsíthatja a közvélemény új, alkalmasabb felfogásának kialakulását.
Nagyon valószínû, hogy az empirikus társadalomtudomány megjelenését
a 20. század egyik legfontosabb jellemzôjének tekinti majd az utókor. De
megszületése fájdalmas körülmények között ment végbe. A legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy megküzdjön azzal, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy a klasszikus hagyomány. Végtére is, mintegy kétezer éve gondolkoznak és írnak az emberek a társadalmi viszonyokról. Vajon hozzájárult-e
tudásunkhoz e téren az empirikus kutatás? Netán ártalmas volt-e a hatása?
Sokat emlegetett kérdése ez az elmúlt évek vitáinak.
A legtöbbet minderrôl talán a közvélekedésrôl folyó vita mondja el. Körülbelül a 18. század eleje óta egyre többet írnak errôl a témáról a politikatudománnyal foglalkozó tudósok, a történészek és újabban a szociológusok is. A 20. század kezdete táján azonban szembehelyezkedtek ezzel a klasszikus hagyománynyal az empirikusok, akik az attitûd fogalmával érveltek.
A vélemények és magatartásformák kutatása meglehetôsen szerény keretek között, egyszerû, a problémamegoldást vizsgáló laboratóriumi kísérletekkel indult
meg Németországban. Ekkor dolgozták ki a „mentális beállítódás” fogalmát. Ezt
késôbb a chicagói szociológiai iskolában kutatók megerôsítették, vizsgálatukba
bevonva az attitûdök és értékek témakörét. Közvetlenül ezután a Thurstone
vezette pszichometrikusok bevezették a mérés ígéretes eszközét. Végül pedig jöttek a közvélemény-kutatók, akik egyfelôl szûkítették a koncepció érvényességét,
másfelôl viszont nagymértékben tágították alkalmazási területét.1
Mintegy tíz évvel ezelôtt a feltörekvô új tudomány és a klasszikus hagyomány elszánt ellenfelekként kerültek szembe egymással. Szakmai szer1

Az empirikus megközelítés kiváló rövid történeti elemzését adja Gordon ALLPORT esszéje:
„Attitudes” in Carl MURCHISON (szerk.): Handbook of Psychology. Worcester, Mass. Clark University Press. 1935.
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vezeteink felismerték a problémát. 1950 óta az AAPOR hároméves közgyûlésén szólt az elnöki beszéd a közvélemény-kutatásnak a történelemhez,
a politikaelmélethez, illetve a társadalomelmélethez fûzôdô viszonyáról.
A klasszikus hagyomány hívei sem hallgatták el érveiket. Lindsay Rogers
heves támadásokat indított, Herbert Blumer elôadta a maga panaszait, a
történészek pedig azzal fejezték ki megvetésüket a közvélemény-kutatás
iránt, hogy figyelmen kívül hagyták, és csak alkalmilag, kérésre beszéltek
róla. Remekül foglalta össze ezt a vitákkal terhes légkört Bernard Berelson
kiemelkedôen gondolatgazdag és sokatmondó tanulmánya.2 A helyzet jellemzésére sokat ma sem tehetnénk hozzá ahhoz, amit elmondott, hiszen
szuggesztív gondolatai még a fejlôdés lehetséges irányaira is érvényesek.
Berelson szerint a közvélemény-kutatás mai állapota egy olyan történeti
folyamat hetedik szakasza, amely azzal az általános érzéssel vette kezdetét,
hogy az, amit közvéleménynek hívunk, fontos dolog. Ennek eredménye az lett,
hogy a második szakaszban jelentôs írók elég sokat foglalkoztak vele. A harmadik korszakban empirikus úton gyûjtöttek adatokat minden lehetséges forrásból: magazinok cikkeibôl, beszédekbôl és más dokumentumokból. Az így
gyûjtött adathalmaz gyengeségeinek felismerése vezetett el az új szakaszhoz,
amikor heves érdeklôdés ébredt a terület módszertana iránt. Ezzel vette kezdetét az ötödik szakasz, amelynek során erre szakosodott kereskedelmi ügynökségek, valamint egyetemi intézetek vágtak bele a kutatásba. Azután kapcsolatokat létesítettek a szomszédos tudomány-területekkel – az antropológiával és a
pszichológiával. Ez tette lehetôvé a hetedik szakasz beindulását, ami éppen
most folyik, amelyben a közvélemény szisztematikus értékelése zajlik, azaz a
közvélemény kutatása empirikus társadalomtudományi ágazat lett.
Ha valamely természettudományi ágazatról lenne szó, mondjuk a kémiáról, akkor mindenki számára nyilvánvaló volna az, hogy minden új fejlôdési
szakasz magában hordozza mindazt, ami az elôzô korszak teljesítményében
érték volt; egyedül a természettudomány-történet mûvelôje kényszerül rá
arra, hogy visszatérjen a megelôzô korokhoz. A társadalomtudományokban
nem ilyen egyszerû a helyzet. A megfogalmazások világosságában és a nyilvánvaló elismerésében tett haladás gyakran, legalábbis idôlegesen, azzal jár,
hogy érzéketlenné válunk a régebbi hagyomány képviselte szélesebb körû
víziók és általánosabb érdeklôdés iránt.
Az ebbôl származó, a modern empirikusok és a klasszikus értékek
szószólói közötti összeütközés sok más területen is bekövetkezik, és szinte
minden esetben termékeny. Ennek három oka van. Elôször is, az empirikus
fejlôdés eredménye rendszerint hatékonyabbá teszi a konceptuális eszközöket, ami által lehetôvé válik, hogy a klasszikusok új távlatokat kapjanak:
amit eddig alig-alig fogtunk föl, egyszeriben tisztán körvonalazódik, újabb
és újabb részletei tárulnak elénk. A második ok az, hogy pusztán azáltal,
2

In The Study of Social Sciences. Szerk. Leonard WHITE. Chicago. University of Chicago
Press. 1956.
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hogy vizsgálat tárgyává tesszük az adott klasszikus anyagot, olyan gondolatokat fedezhetünk fel, amelyek egyébként elsikkadtak volna – vagy a mindennapok másfelé terelôdô figyelme következtében, vagy azért, mert az
empirikus kutatók hajlamosak arra, hogy túlságosan lekösse ôket az, amit
aktuálisan meg kell oldaniuk, így szem elôl tévesszék az igazán fontos dolgokat. Végül pedig, a klasszikus hagyomány, vagyis az a két elsô fázis, amit
Berelson megjelölt, még egyáltalán nem ért véget. Reméljük, hogy a tudósok nem veszítették el képességüket a széles látókörû vizsgálódásra, és az
empirikus feltárás logikája csak hozzátehet ehhez. Ezért konceptuális tekintetben olyan hurokká formálhatjuk Berelson fejlôdésvonalát, amely azt is láttatja, miként keverednek egymással a korai és késôi fázisok.

A klasszikus fogalom komplexitása
Hasznosnak tetszik, ha elôször is némi figyelmet szentelünk a közvélemény
meghatározásával kapcsolatos különféle, egymással ütközô álláspontoknak.
Nem véletlen egybeesés az, hogy mind Blumer mind Rogers fölveti azt a jelentôs problémát, hogy amikor a felméréseket végzôk a közvélemény kifejezést
használják, általában nem tudják megfogalmazni, hogy mire gondolnak. Ami
az elvi megközelítést illeti, ez nem afféle kicsinyes akadékoskodás. A meghatározások, legyenek bár implicit vagy explicit jellegûek, igen jelentôs befolyást
gyakorolnak a tudományos munkára. Más tekintetben azonban azt is mondhatjuk, hogy elég különös ez a megjegyzés. A két szerzô egyike sem kínál saját
definíciót. És ha azt az idézetgyûjteményt vesszük, amit Rogers a The Pollsters
egyik fejezetében elénk tár, meglepetten látjuk, hogy a klasszikusok közül sem
sokan használtak meghatározásokat. Valójában a régebbi szerzôk mûvei tele
vannak a közvélemény misztikus és megfoghatatlan jellegére való utalásokkal.
Miért ilyen nehéz feladat a közvélemény meghatározása? Abban általában mindenki egyetért, hogy a középosztály felemelkedése, a demokratikus
intézmények elterjedése, a mûveltség helyzetének javulása és a tömegkommunikáció felnövekedése volt az, ami az érdeklôdést e nehezen definiálható
dolog felé fordította. A klasszikus iskola sok szerzôje e fogalom használatával
olyan emberek tömegére célzott, akik nem tartoznak azokhoz az uralkodó
osztályokhoz, ahonnan az államigazgatás szereplôi verbuválódnak, mégis
hallatni akarják hangjukat a közügyekben.3
3

Emden írt egy könyvet a néprôl és az alkotmányról, amelyet még emlegetni fogunk. Ebben
érdekes függelék foglalkozik annak a kifejezésnek a történetével, hogy „a nép”. Azt mutatja be,
hogy az angol történelem különbözô korszakaiban mindig azok voltak a nép, akiknek még nem
volt szavazati joguk, de akik azt a rákövetkezô parlamenti reform során megkapták. Az elsô.
világháború elôtti Németországban a liberális értelmiségnek nem volt lehetôsége arra, hogy
bejusson a parlamentbe. Ezért nem meglepô, hogy Toennies német szociológus úgy határozta
meg a közvéleményt, mint a hozzáértôk (Gelehrte) véleményét a közügyekrôl, azokét, akiknek
nincs közvetlen hozzáférésük a hatalmi központokhoz. Cecil S. Emden: The People and the
Constitution. 2. kiadás. London. Oxford University Press. 1956.
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De adódott két meglepô szempont. Az egyik egy normatív jellegû probléma: Mi a leghelyesebb viszony e „közvélemény” és a kormányzás között?
A másik leíró jellegû: Valójában miképpen gyakorolja a hatását a közvélemény? A „közvélemény” kifejezést olyan bizonytalan jelleggel kezdték
használni, ahogyan azt mi elôbb jellemeztük. Noha nyilvánvalóan egyvalamit jelölô fogalom, tulajdonképpen csak a megfigyelések, gyakorlati problémák és normatív felfogások bonyolultan összefüggô halmazát jelenti.
Nagyon is érdemesnek tetszik történetileg alapos vizsgálatnak alávetni a
gondolkodás e meglepô termékét: hogyan mutatkozott meg a változó történelmi helyzet bonyolultsága egy nyelvi nehézségben, mivel nem léteztek
azok a logikai kategóriák, amelyekkel a kérdést megfelelôen meg lehetett
volna ragadni. Korszerûbb megfogalmazásban ez annyit tesz, hogy zavar
keletkezett a tényszerû megfigyeléseket rögzítô alanyi nyelvhasználat és a
megfigyelések elemzésére szolgáló metanyelv között.4
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban a legfôbb példánkat Herman Oncken német
történésznek „A történész, az államférfi és a közvélemény” címû tanulmányából
vesszük. Oncken szerint az államférfi elsôsorban hazája hosszú távon jelentôs
érdekeit képviseli, ezért történetíróként ô nem tekinthetô hitelesnek. A történész
fô törekvése az igazság feltárása, nem szabad hogy túl mélyen elmerüljön a politikában, mert akkor értékek ütközôpontjába kerülhet. A „közvélemény” – vegyük
észre a megszemélyesítést – az emberi elmének azon jellemzôit fogja össze, amelyek nem felelôsek sem tudományos, sem nemzeti felelôsségeknek.
Oncken az alábbiakat mondja el a közvéleményrôl:
„A megfoghatatlant és változót nem érthetjük meg, ha egyetlen formula
bilincsébe verjük; természetes hogy nem, hiszen a fogalomnak éppen az a
lényege, hogy ezer alakban jelenik meg. De amikor megszólal, amikor
megnyilvánul, ha kell, hát mindenki tudja, mit jelent a közvélemény. Ha
szavakba akarjuk foglalni, korlátokkal kell körülbástyáznunk. A közvélemény a társadalom kisebb-nagyobb csoportjai közügyekben elhangzó egymáshoz hasonló megnyilvánulásainak elegye (1, 2); esetenként spontán, máskor
mesterségesen manipulált (3); sokféle módon fejezôdik ki, klubokban, összejöveteleken, elsôsorban a sajtóban, vagy például mindannyiunkban kialakuló
ki nem mondott érzésekben (4); az utca emberében vagy a magas mûveltségûek szûk köreiben (8); íme egy igazi hatalmi tényezô, amelyet az államférfiaknak figyelembe kell venniük, vagy valami olyan, amelynek nincs politikai
jelentôsége (5); és valami olyan, melyet minden országban másként értékelnek
(5 vagy 6); néha összeadódik és úgy lendül neki, mint valami vihar a kormányzattal és a szakpolitikusokkal szemben, máskor megôrzi sokirányúságát,
és elfedi az egymással szembenálló tendenciákat (7); esetenként felszínre hozza
4

Érdekes módon legalább egy történész egy korábbi korszakban is foglalkozott hasonló
problémával. Lucien FEBVRE veti föl azt, hogy a XVI. századi Franciaországban azért
nem fejlôdhetett ki a vallási szkepticizmus, mert a nyelvbôl hiányzott az ahhoz szükséges
intellektuális alap. Le Probleme de l’incroyane en XVIe Siecle. 383—401.
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az emberek egyszerû és természetes érzéseit, máskor utat enged a vad, elemi
ösztönöknek (6); mindenkor élenjáró, egyszersmind követô jellegû (5, 3); a gondolkodók lenézik, ugyanakkor irányítja az embereket (6, 5); annyira fertôzô,
mint egy járvány (10); szeszélyes és csalárd (9); a hatalom ôrültje (akárcsak maga
az ember) (6); és ugyanakkor nem egyéb, mint egy szó, amely azonban megbabonázza a hatalmasokat (5).”5
[Ebben a bekezdésben azért szúrtunk be számokat az egyes mondatok
mögé, hogy könnyebben utalhassunk rájuk.] Az a nagyon érdekes ezzel az
elképesztô megfogalmazással kapcsolatban, hogy könnyedén elemeire bontható, ha az ember annak fényében szemléli, amit teljes attitûdeloszlásnak
nevezhetnénk. Az legtöbbünk számára közhely, hogy a közvéleménykutatás nem egyszerûen annak számbavételét jelenti, hogy hányan támogatnak és hányan elleneznek valamit. Ismernünk kell a válaszadók társadalmi
és demográfiai jellemzôit, és nagyon vigyázunk arra, hogy különbséget
tegyünk azok között, akik jól informáltak és érintettek az adott ügyben, és
akik nem. Más szavakkal, a jó közvélemény-kutatás nem ér véget a véleménymegoszlás egy formájának megállapításával, hanem a népesség
körében több ilyen megragadására törekszik. Ebben az értelemben elmondhatjuk, hogy Oncken kétségtelenül meghatározza a közvélemény fogalmát.
Tehát nem egyéb az, mint a megnyilatkozások statisztikai megoszlása [(1 és
7), amelyet a népesség különbözô szegmensei fogalmaznak meg (2), és
ezeket a szegmenseket kompetenciájuk alapján lehet és kell osztályozni (8).
De e meghatározással keveredik számos olyan tapasztalati jellegû probléma, amelyekkel a keresztmetszeti felméréseknél összetettebb vizsgálatok
során találkozunk. Milyen tényezôk határoznak meg egy adott véleménymegoszlást egy adott idôpontban (3)? Milyen hatása van a közvéleménynek
a politikusokra és általánosságban a jogalkotási folyamatra (5)? Hogyan
történik a vélemények kommunikációja és elterjedése (10)?
Két olyan további elem is van ebben a szövegben, amely elôrevetít bizonyos
kérdéseket, amelyek sok technikai gondot jelentenek nekünk. Hogyan kellene
választanunk e különbözô források és eszközök között, amelyeket föl lehet használni a véleménymegoszlás megragadására (4)? Oncken csak két lehetôséget
említ: a személyes találkozást és a nyomtatott sajtót. Ma ehhez hozzá kell tennünk a kérdôíves felmérést és más rendszerelvû kutatási eljárásokat. És most
lefordítanánk a „szeszélyes és csalárd” kifejezéseket (9) a panelmódszerre,
amely megkülönbözteti azokat az embereket, akik folyamatosan kitartanak
véleményük mellett, azoktól, akiknek az álláspontja változik. Végül (6) Oncken
nyilvánvaló érdeklôdést mutat az iránt a normatív probléma iránt, hogy miképpen kell bizonyos véleményeket értékelni. Erre a kérdésre még visszatérünk.
A meghatározásoknak és ténybeli kérdéseknek ez az összefonódása kifejezetten jellemzô a klasszikus hagyományra. Valószínûleg visszafordíthatat5

Essays on Politics and History. Berlin. 1914. I. köt. 203—204.
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lan fejlôdési folyamatról van itt szó. Miután rendelkezésünkre állnak közvélemény-kutatási módszerek, egyértelmûen a vélemények megoszlásának
jól elemzett eseteirôl beszélhetünk. Ugyanakkor természetesen senki nem
tagadja azt, hogy igen keveset tudunk arról, miként keletkezik a véleménymegoszlás, és hogy ténylegesen milyen szerepet játszik a közvélemény a
politikában. Ugyanakkor a „társadalmi tömegjelenség” általános címszava
alatt folyamatosan azt kutatjuk, hogy milyen szerepet kellene játszania. Így a
meghatározás kérdése különös módon nyilatkozik meg. A közvéleménykutatás kritikusai amiatt aggódnak, hogy a nagyobb konceptuális tisztaság
öröme arra vezet, hogy elfelejtünk bizonyos súlyos filozófiai és empirikus
problémákat, amelyekkel pedig a klasszikusok foglalkoztak (és ezt a kritikusok joggal vetik föl bizonyos közvélemény-kutatók vonatkozásában). De
amit nem veszünk észre, az valami olyan, ami sûrûn fordult elô az emberi
gondolkodás történelmében: egy új technológia megengedi a különféle
szempontok közül némelyeknek a háttérbe szorítását, egyszersmind kikövezi az utat különbözô dolgok racionálisabb megközelítéséhez.6

„A közvélemény rendszere” mint híd
Érdekes kísérlet zajlott nemrég arra, hogy olyan formát találjanak, amely áthidalja a klasszikus hagyomány és a modern fejlemények közötti szakadékot.
MacIver bevezette „a közvélemény rendszere” fogalmat.7 Világosan mutatja,
hogy azon tények és kérdések sokféleségét, amelyek korábbi szerzôket megzavartak, csak a közvélemény fogalma egyes dimenzióinak megkülönböztetése
révén lehet strukturálni. Az egyik a „közvélemény-értékelés”, amely megfelel
annak az információfajtának, amit a modern közvélemény-kutatás szolgáltat.
A másik dimenzió „a kommunikáció rendszere”. Ez egy olyan kérdéskörre
vonatkozik, ami sok szociológust izgat: a csatlakozás és vezetés problematikájára; arra a módra, ahogyan a média és közönsége hatnak egymásra. A harmadik dimenzió „a konszenzus alapja”, amely egy olyan különbségtételt vesz
tekintetbe, amely más szerzôket foglalkoztatott. Némely – egy adott történelmi
helyzet szempontjából fontos – vélemények igen idôtállónak bizonyulnak: az
emberek alig vannak tudatában ezeknek, evidensnek tekintik ôket, és az adott
6

Érdekes párhuzamot találhatunk az arab számrendszer bevezetésének esetében. Ez is teljes
egészében technikai természetû dolog volt, de lehetôvé tette olyan kérdések megfogalmazását és késôbbi megoldását, amelyek az ókori numerikus szimbolizmus alapján
kezelhetetlenek voltak.
7
Robert M. McIver: Academic Freedom in the United States. New York. Columbia University
Press. 1954. A „kommunikáció rendszere” mint a „közvélemény rendszerének” része
szerencsés megközelítés, amely segít abban, hogy felszínre hozzunk egy olyan vonást, amely
számos, a klasszikus hagyománnyal átitatott szerzôt jellemez. Hans Speier például (az
American Journal of Sociologyban 1950-ben) „a közvélemény történeti megközelítését”
alkalmazza; elsôsorban azzal kapcsolatban sorakoztat föl értékes anyagot, hogy mi módon
formálódott a közvélemény, például kávéházakban, szalonokban stb. Ám csak érintôlegesen
foglalkozik a „közvélemény értékelés” problematikájával.
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felfogás csak akkor kerül felszínre, amikor bizonyos helyzetek megkérdôjelezik
ôket. Az ilyen, „konszenzus alapját” képezô véleményeket meg kell különböztetni az aktuálisan vitatott kérdésektôl.
Ez a három dimenzió együttesen alkotja „a közvélemény rendszerét”.
Közülük kettô nyilvánvalóan megfelel az Onckennál is szereplô elemeknek.
A harmadik összetevônek az a célja, hogy egy olyan nehézséget kezeljen,
amely sok bajt okozott a múlt század szerzôinek: a közfelfogásnak mely elemei
jelentékenyek a társadalmi események elemzése szempontjából? Gabriel Tarde8
francia szociálpszichológus háromirányú megkülönböztetést javasolt: a hagyomány, az álláspont és a divat szempontjából. Toennies német szociológus úgy
vont párhuzamot a Gemeinschaft és Gesellschaft közismerten eltérô fogalmai
között, hogy a vallást az egyikhez, a véleményt a másikhoz rendelte. A gondot
mindig is az okozta, hogyan helyezzük a „közvéleményt” valamiképpen a társadalom viszonylag állandó és némiképpen tudat alatti értékrendje és az
embereknek a napi eseményekkel kapcsolatos felszínes reakciói közé.
Talán a legtermékenyebb ilyen természetû megfogalmazás az, amit a
történészek „a véleményklíma” kifejezés átvételével és meghonosításával
rögzítettek.9 Ez a kifejezés a 17. században született, és Carl Beckernek a 18.
századi francia felvilágosodással kapcsolatos elemzései révén kapott nagyobb
nyilvánosságot. Gyakran hivatkoznak rá a történészek, amikor azt magyarázzák, hogy miért nem érdekli ôket a mai közvélemény-kutatás: azzal
érvelnek, hogy adott eseményekkel kapcsolatos álláspontok gyökerét kutatva nem kívánnak kváziállandó érzelmeket vizsgálni. Az AAPOR egyik
legutóbbi közgyûlésén az elnöki beszédben egy szociológus elismerte a
jelenség létét, amikor arra biztatott bennünket, hogy szenteljünk több figyelmet a mentalitás tanulmányozásának.

A „véleményklíma” kutatása
E kérdésben különösen sokat tanulhatunk a klasszikusoktól. Itt vannak
igazán elemükben, hiszen a történelmi dokumentumok, törvények és szokások olyan források, amelyek betekintést engednek a „véleményklímába”.
De a helyzet e tekintetben is bonyolult. Egyes igényesebb kortársaink szívesen hangoztatják azt, hogy feltárhatjuk a népesség bármely csoportjának
alapértékeit azáltal, ha olyan módszereket alkalmazunk, mint például a projekciós tesztek; az antropológusok különösen hajlanak e felfogásra. De az ilyen
eljárások igen költségesek, még ha kis mintával dolgozunk is, nagyobb méret8

Könyvét a Vélemény és tömeg témájáról nem fordították le angolra. De jó összefoglalását
adja Sorokin: Survey of European Sociology. Herbert BLUMER dolgozata „a tömeg és a
vélemény” témájáról a Tarde-féle véleményt tükrözi. (L. „The Mass, the Public and Public
Opinion” in Bernard Berelson és Morris Janovitz (szerk.): Reader in Public Opinion and
Communication. Glencoe, Ill. The Free Press. 1953.)
9
A „vélemény klíma” történelmi összefüggéseire l. R. K. Merton: Social Structure and
Anomie. Glencoe, Ill. Free Press. 378. 6. lábj.
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ben pedig szinte kivihetetlenek. Van persze egy lehetséges kompromisszum. Ez
azt jelentené, hogy meglehetôsen egyszerû projektív felvetéseket alkalmazzunk,
amelyeket azután bevihetünk a mintán való feldolgozásba. E téren még nem
sok tapasztalatot szereztünk, ezért érdemes áttekinteni, hol is tartunk.
Jó példákat kínálnak a mai „nemzetkarakterológiai” kutatások. Jelentôs
különbségeket tapasztalunk, ha olyan kérdéseket teszünk föl, mint: Bízhatunk-e az emberekben? Meg lehet-e változtatni az emberi természetet? Ki
kell-e kérni a szülôk véleményét házasságkötés elôtt? Veszélyes dolog-e
ellentmondani a fônöknek? Részesítse-e a közösség nagyobb megbecsülésben az egyházi férfiakat és a tanárokat? Szeretne-e inkább egy másik országban élni? Mit tart jónak és mit rossznak a szomszédai életmódjában?
Egy országon belül vizsgálódásunk az osztálykülönbségeket célozta. Miért
kell megbüntetni a gyerekeket? Mennyire bizalmas a serdülôk és szüleik közti
viszony? Milyen döntéseket hoz a férj anélkül, hogy megbeszélné a feleséggel?
A válaszok azt jelzik, hogy mennyire különböznek az egyes társadalmi rétegekben a tûréshatárok. Mi több, a társadalmi osztályok közötti feszültségek is kutathatók projektív felvetések révén. Függetlennek és részrehajlás nélkül mûködônek tekinthetôk a bíróságok és a rendôrség, vagy netán a gazdagoknak kedveznek? Kivel érez több közösséget egy munkás vagy egy üzletember: saját
osztálya más országokban élô tagjaival, vagy inkább más társadalmi helyzetû
honfitársaival? Különösen izgalmasnak találja-e az olyan történeteket és könyveket, amelyek a saját osztályának életérôl szólnak?10
Figyelmet kell szentelni egyes fejleményeknek, amelyeket történelmi változásban érdemes figyelemmel kísérni. Egy Németországban 1946-ban végzett
felmérés során megkérdezték a népesség egy csoportját, hogy fontos férfiúi
erénynek tekintik-e a fizikai bátorságot. Több mint 90% nemmel válaszolt. Ez
valószínûleg a náci ideológiával kapcsolatos csalódottságot tükrözi, valamint azt
az igyekezetet, hogy kitalálják, mit szeretne hallani az amerikai kérdezôbiztos.
Sokat mondana az, ha néhány évvel a német hadsereg újjászervezése után megismételnénk ezt a felmérést. Ha azt tapasztaljuk, hogy a fizikai bátorság
presztízse gyors ütemben emelkedik, kezdhetünk aggódni Németország ismételt felfegyverzésének várható következményei miatt.

Dicey újraolvasása: a feed-back hatás
A meghatározásokkal kapcsolatos csata mögött tehát az húzódik meg, hogy
nagyon nehéz megtalálni az igazán fontos kérdéseket. Ugyanakkor e kérdések megjelölése segít annak eldöntésében, hogy milyen típusú eljárásokat
10

A kérdôívek ilyen típusú kérdéseinek általános szerepét tárgyalja példákkal Jean Stoetzel egy,
a felmérések társadalmi antropológiai hasznát tárgyaló cikkében (UNESCO International Social
Science Bulletin. V. köt. 3. sz.). Egyébként éppen Stoetzel volt az elsô, aki Franciaországban
készült disszertációjában hangsúlyozta a történelem és politikatudomány magatartás-kutatási
összefüggéseit.
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kell kifejleszteni és milyen adatokat kell gyûjteni. De van egy másik összefüggés is: a társadalomtudományi gondolkodás módja és az ahhoz kapcsolódó technológiai fejlôdés közötti. Azok a felvetések, amelyekkel a klasszikusok éltek, szélesebb körûek voltak, és alapvetôen különböztek azoktól az
aprólékos kutatásoktól, amelyekkel ma foglalkozunk. Ritkán fordul elô az,
hogy a hagyományos érdeklôdési körbe tartozó kérdésekben rejlô lehetséges
különbségek olyan léptékûek, hogy a mai finomított technikával és orientációs mértékkel egyáltalán megközelíthetôk.
Kivételt jelent ebben az egyik leghíresebb régi könyv: a Dicey-féle The Relations
Between Law and Public Opinion in England During the 19th Century11. A cím pontosan tükrözi a feldolgozott területet. A szerzô érdeklôdése elsôsorban arra terjed
ki, hogy milyen változások mentek végbe Angliában 1840 és 1880 között. Az elsô
dátum a laissez faire politika csúcspontját jelzi, amikor mindent megtettek annak
érdekében, hogy a minimumra csökkentsék a kormányzat beavatkozását a gazdasági folyamatokba. 1880-ra számos gazdasági jogszabály született, és
megkezdôdött egy korszak, amely Dicey ízlésével ellentétes, és amelyet hol
kollektivizmusnak, hol szocializmusnak nevez. Nem csupán arra tesz kísérletet,
hogy nyomon kövesse az uralkodó jogfelfogás irányzatainak hatását, hanem megpróbálja bemutatni a közvélemény változásait is, és megfogalmaz jó néhány
„jellemzôt” is – olyan általánosításokat, amelyek akár még a várható változások
irányait is jelzik. Az egyik ilyen szabályosság az, amit ma feed-back hatásnak
nevezünk: „a törvénykezés a vélemény bábája vagy szülôanyja”.
Az történt, hogy számos adatunk bizonyítja: Diceynak igaza volt. Cantwell és
Hyman bemutatta, hogy amint egy törvényjavaslat elnyeri a Kongresszus jóváhagyását, megugrik azoknak a száma, akik támogatják. (Példáik között olyan
fontos döntések szerepelnek, mint a Legfelsôbb Bíróság létszámának növelése
vagy a Marshall-terv.) Hasonló adatokat szolgáltatott Planck Franciaországból,
ahol a közvélemény-kutatási adatok szerint nemzetközi szerzôdések aláírását
követte azok népszerûségének emelkedése. De honnan tudta ezt Dicey, akinek
nyilvánvalóan nem álltak rendelkezésére bizonyító adatok? Ismét arról van szó,
hogy ha jól megvizsgáljuk érvelését, felismerjük benne az „ódivatú” mellett a
kreatív és tartós elemeket is. Egyfelôl a tárgyalt törvényszerûséget „tagadhatatlan igazságnak” nevezi, és azt a látszatot kelti, hogy hisz abban, hogy az az
alapelvekbôl következik. Másfelôl példákkal illusztrálja állítását, amelynek
alátámasztására sok tartalmas érvet sorakoztat föl. Azt mondja, hogy a legtöbb
ember elég bizonytalan a saját véleményében, így amikor megszületik egy
törvény, annak „alapelve egyszerûen a parlamenti jóváhagyás folytán elnyeri
méltó presztízsét”. Igazság szerint azt állítja, hogy minél kevésbé fogalmazódik
meg a mögöttes elv, annál valószínûbb, hogy a közvélemény elfogadja azt.
Jelentéktelenebb ügyekben a törvénykezési folyamat „olyan gondolatokat is
belop a nemzet érdeklôdésének körébe, melyekkel soha nem foglalkoztak
volna”, legalábbis ilyen egyértelmûen nem.
11

2. kiadás. London. MacMillan Co. 1920.
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Itt olyasmivel van dolgunk, ami mintha önálló elmélet volna: hogyan
nyer támogatást egy befejezett tény. Nem nehéz Dicey érvelésébe belelátni
olyan modern fogalmakat, mint a „legitimáció”, „a figyelem terelése”, „a
közvélemény bizonytalan egyensúlyi helyzetének természete”. De szempontunkból az a legérdekesebb, hogy a feed-backet tárgyaló modern irodalomban sehol sem találkozunk a jelenség magyarázatának szándékával.
Így „Dicey újraolvasása” révén nagy ûrt fedezhetünk fel mai megközelítésünkben, és kedvet kaphatunk ahhoz, hogy betöltsük azt.

A klasszikus meglátások empirikus igazolása
Egy ilyen izgalmas epizód után újra felvetôdhet a kérdés, hogy hol találhatunk
további anyagot a klasszikus szerzôk megfigyeléseihez. Az nyilvánvaló, hogy
ez az anyag nem származhat egyetlen közvélemény-kutatásból, és hogy az
empirikus kutatások idôszaka céljainkhoz képest általában túl rövid. De most
hozzáfogtunk az összehasonlító jellegû adatgyûjtéshez, és ez szélesebb körû
általánosításokhoz vezethet. Ehhez a lökést más területek eredményei adták.
A Yale-en összegyûjtött interkulturális antropológiai adathalmazok alapján
érdekes könyvek íródtak, amelyek primitív törzsek széles körében tárják fel a
társadalmi szerkezet vagy a gyermeknevelés helyzetét. Az iparszociológusok a
dolgozói csoportok személyközi kapcsolatait vizsgálták, és különbözô vezetôi
feltételek melletti teljesítményüket hasonlították össze. Politikatudományi munkák születtek, amelyek a 48 amerikai államot mindegy politikai laboratóriumként használták. Egy tanulmány kapcsán például olyan érdekes szabályszerûséget véltek felfedezni, hogy minél gyengébb egy államban a kétpárti rendszer, annál erôsebbek a nyomásgyakorló csoportok.12
Lassacskán az attitûdök kutatása is e folyamat részévé válik. Az egyik dolog,
aminek alapján Bryce Angliát Amerikával összehasonlította, a politikai részvétel
mértéke volt. Úgy érezte, hogy mindkét országban három társadalmi réteget
különböztethetünk meg. Az elsôbe azok tartoznak, akik politikai döntéshozók; a
másodikba azok, akik a sajtóban, könyvekben, találkozókon és egyebütt mélyrehatóan tárgyalják és kommentálják, illetve befolyásolják a döntéseket; végül pedig
van a politikailag mozdulatlan és közömbös tömeg. Bryce úgy gondolta, hogy a
középsô csoport jelentôsen nagyobb az Egyesült Államokban, mint Európában, de
bizonyítéka erre nem volt.13 Ma erre alkalmazhatjuk a Julian Woodward és Elmo
Roper megalkotta a „politikai tevékenységi index” fogalmát.14 Ôk információt
gyûjtöttek válaszadóik pártokhoz és nyomásgyakorló csoportokhoz való tartozásá12

Belle ZELLER (szerk.): Report of the Committee on American Legislatures, American
Political Science Association. L. még P. T. DAVID: „Comparative State Politics and the
Problem of Party Realignment” in Research Frontiers in Politics and Government. The
Brookings Institution, 1955.
13
American Commonwealth, IV. rész. X. fejezet.
14
„Political Activity of American Citizens”. American Political Science Review. XIV. köt.
1950. december. 872.
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ról, arról, hogy milyen mértékig beszélik meg a politikai kérdéseket barátaikkal, elmennek-e szavazni stb. Végül négy csoportra osztották az amerikai
népességet: nagyon aktívakra (10%), aktívakra (17%), inaktívakra (35%) és nagyon inaktívakra (38%). A tényleges döntéshozók valószínûleg nem szerepeltek a
mintájukban, de ha értelmezzük Woodward és Roper kérdéseit, akkor a 27%-nyi
aktív Bryce második csoportjába sorolható, a 73%-nyi inaktív pedig az ô harmadik
csoportjának a része. Mint rendesen, a felosztás szükségszerûen bizonyos mértékig
önkényes, de az ilyen index, miután már egyszer megalkották, alkalmas arra,
hogy idôben és térben érvényes összehasonlításokat tegyünk.
Nemzetközi vonatkozásban legjobb példánk egy olyan attitûdfelmérés, amelyet
1948-ban az UNESCO végzett kilenc országban.15 Ennek a munkának egyetlen
fázisát emeljük ki, mert annak során gazdasági mutatóhoz viszonyítják a
véleményeket. Kilenc országban kérdeztek meg embereket arról, hogy a világ
melyik országa tudna nekik olyan életet biztosítani, amilyenre vágynak. Az egyes
országoknak azokat a polgárai, akik a saját hazájukat jelölték meg, „elégedettségi
index” jelölést kaptak. Azután ezeket az értékeket viszonyították az ENSZ egy
másik ügynöksége által rendelkezésükre bocsátott „egy fôre esô kalória” adatokhoz. A gazdasági jólét mértéke .75-ös korrelációt mutatott az elégedettségi index
adatával. Még az eltérések is érdekes következtetésekre adnak alkalmat.
Mexikónak például a legalacsonyabb élelemellátottsági adat mellett viszonylag
magas volt az elégedettségi indexe. Talán a forradalomtól fenyegetett helyzet és az
életszínvonal akkoriban bekövetkezett viszonylagos javulása volt az oka ennek.
Ugyanakkor viszonylag jó élelemellátottság mellett alacsony volt a hollandok
elégedettségi szintje. Ennek oka feltehetôen a háborús pusztítás, Indonézia
elvesztése, valamint talán Hollandia nagy népsûrûsége volt.
Vissza kell térnünk egy korábban szó nélkül hagyott felvetéshez. A klasszikus hagyomány igényesen foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy milyen kellene legyen a viszony a közvélemény és a demokratikus kormányzás között.
Rogersnek a mai közvélemény-kutatókkal szemben fölhozott érvei közül ez a
leginkább helytálló: vagy nem is foglalkoznak vele, vagy csak naiv megjegyzéseket tesznek azzal kapcsolatban, hogy a kormánynak azt kellene tennie,
amit a felmérések szerint az emberek elvárnak tôle. Ez normatív kérdés, és
ezért fontos, hogy világosan lássuk, milyen kapcsolat lehetséges az értékek
megvitatása és az empirikus kutatási eredmények között. Minél többet tudunk
az egyes intézkedések valószínû hatásáról, annál biztosabbak lehetünk afelôl,
hogy azokhoz az értékekhez visznek közelebb, amelyeket megcéloztunk,
ugyanakkor annál bölcsebben választunk a szemben álló értékek közül.16
15
16

Buchanan és Cantril: How Nations See Each Other. Urbana. University of Illinois Press. 1953.

Noha a probléma általános menetét tekintve általános az egyetértés, keveset foglalkoztak azzal,
hogy részletesen elemezzék, mennyire támasztják alá a társadalmi ügyekben felhozott érveket a
tények. Nyilvánvalóan nem formális logikai összefüggésrôl van szó. De nem is a propaganda
csalárdságáról van szó, ahogyan azt a tartalom-elemzôk állítják. Amire gondolunk, az azoknak az
erôfeszítéseknek a rendszerezô leírása, amelyeket azért tesznek, hogy elfogadható végkövetkeztetéseket hozzanak ki szükségszerûen elégtelen adatokból. A probléma hasonlít ahhoz, amit a
politikai döntéseknek tényszerû információhoz való viszonya jelent a kormányzásban és az
üzleti életben. Azt sem tárta még föl senki sem.
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A közvéleménnyel foglalkozó korábbi írásokban a tényszerûség látszatát
keltve szóltak az értékproblémákról, amely különösen megnehezítette a generációk közötti párbeszédet. Vegyük például a témáról született elsô amerikai
könyvet: A. Lawrence Lowell mûvének címe Public Opinion and Popular Government.17 Ennek a könyvnek az elsô mintegy nyolcvan oldalán Lowell annak meghatározására tesz javaslatot, hogy mi a „valódi” vélemény. A modern olvasó elsô
reakciója erre az, hogy már maga a kérdésfeltevés is abszurd (hiszen mi a „valódi” elektromosság?), és a könyvet el kell dobni. De ez nagy hiba lenne. Mert,
ugyan némi erôfeszítés árán, kiderül a mûbôl, hogy Lowell arra a közvéleményre gondol, amit egy demokratikus kormánynak figyelembe kell vennie.
E bevezetô rész után rájön az olvasó, hogy Lowell szerint a „valódi” közvéleménynek három nagyon különbözô kritériuma van. Modern terminológiával élve ezek a következôk. 1. A véleményeket csak megfelelô, széles körû
értelmezést követôen szabadna figyelembe venni, és csak azokra volna szabad
hagyatkozni, akik kellô megfontolás után alakították ki álláspontjukat. A helyes
felmérési módszerekre alkalmazva ez azt jelenti, hogy jó kérdezési módszerekkel a megfontolásra hajlandó embereket ki lehet szûrni, viszont a kormányzat cselekvési terveinek meghatározása céljából indított közvéleménykutatás idôzítése számos fontos problémát vet föl. 2. Sem a választások, sem a
népszavazások nem tükrözik igazán az emberek véleményét. Az elôbbiek azért
alkalmatlanok erre, mert nem ügyek köré rendezôdnek, az utóbbiak pedig
azért, mert nem tudjuk, hogy a „megfelelô” (jól informált) emberek vesznek-e
részt bennük. Egyértelmû, hogy Lowell szívesen fogadta volna a közvéleménykutatási eredményeket, ha helyesen elemezték és értelmezték volna ôket. 3.
Bizonyos témák sohasem kerülnek a kormányzat asztalára, ezért nem lehetnek
a „valódi” közvélemény tárgyai, ilyen például a vallás, amelyet az amerikai
alkotmány világosan leválaszt az államról. Tehát szembe kell néznünk azzal,
hogy ez a megközelítés eleve kizár bizonyos témákat. Akkor az ezekre a területekre vonatkozó „valódi” közvéleményt felméréssel, az adott ország történeti
hagyományának elemzésével, esetleg általános filozófiai megközelítéssel tárjuk
föl? Lowell nem teszi föl és nem válaszolja meg ezeket a kérdéseket, de izgalmas problémákat vet föl azzal kapcsolatban, hogy az emberek különbözô
körülmények között mit tekintenek magánügynek és mit közügynek.

A közvélemény és a kormánypolitika
Szó esik a közvélemény és a kormánypolitika viszonyáról egy másik területen,
amelyre érdemes volna sokkal több figyelmet fordítani, mint eddig tettük.
Vannak szerzôk, akik úgy próbálnak meg választ találni bizonyos normatív
kérdésekre, hogy gondosan elemeznek olyan történelmi eseményeket, amelyek során elôször leírják adott intézkedések következményeit, azután
17

New York. 1913.
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értékelik ôket. Mielôtt konkrét példákat is megnéznénk, érdemes lesz megvizsgálni magának a problémának a történelmi aspektusait. Emden történelmi munkája18 megmutatja, milyen nagy változásokon ment keresztül
ezekben a kérdésekben a brit közvélemény. Másfél száz évvel ezelôtt
például törvénybe ütközô cselekedet volt tudósítást közölni a brit parlamenti vitákról. Egy idô múltán összefoglalókat lehetett olvasni, de az egyes képviselôk szavazatai továbbra is titkosak voltak. Hivatalos jelentések közlését
elôször csak komoly vitákat követôen, 1845-ben engedélyezték. Meglepô
módon, kb. 1880-ig elfogadhatatlan dolog lett volna, hogy egy politikus,
akár egy miniszter, közvetlenül szóljon az egész népességhez. Beszélhettek
a választókerületükben, de az általános megítélés szerint az ellentétes álláspontok kifejtésének helye a parlament volt.19
Három igen érdekes monográfia elemezte részletesen a kormányzati politika
és az egykorú közvélemény viszonyát. Az egyik 1886-ban jelent meg, sokat
hivatkoznak rá, de kevesen olvasták, mert elképesztôen hosszú.20 Az 1870-es
évek végének orosz–török háborújáról van szó, amely a berlini kongresszussal
ért véget. A lényegi kérdés az akkor a Török Birodalomhoz tartozó Balkán
keresztény népességének a védelme volt. A szerzô szerint a brit népesség a
balkáni tartományok felszabadítása mellett állt, ami megegyezett az orosz kormányzat törekvésével. Disraeli (Lord Beaconsfield) félt attól, hogy Európában
megnô az orosz befolyás, ezért alapvetôen a törököket támogató politikát folytatott. Így olyan helyzet állt elô, hogy a brit kormány tudatosan a brit sajtó nagyobb részének véleményével és a legtöbb, a külpolitikában véleményt nyilvánító állampolgári szervezet álláspontjával ellentétes politikát folytatott.
Thompson jól illusztrált, dokumentumokkal alátámasztott leírását adja a konfliktus két szereplôje drámai összecsapásának, annak, hogy miképpen járultak
hozzá az események hol az egyik, hol a másik megerôsödéséhez, és hogyan
reagáltak egymás megnyilatkozásaira. A szerzô alapvetôen azzal a normatív
problémával foglalkozik, hogy még ha a kormány élvezi is saját pártja támogatását, amely ugyanakkor a parlamenti többséget adja, le kell mondania, ha a
népesség nagyobb része nem ért egyet a politikájával. Az 1880-as években még
nem ez volt a természetes Nagy-Britanniában, de ma valószínûleg így volna.
18

L. a 3. sz. jegyzetet. Ez a könyv igen sok értékes információt tartalmaz, például a XIX. századi
petíciók történetérôl (74. és köv.). A petíció mûfaja azért halt ki, mert soha nem lehetett tudni,
hogy a népesség mely körébôl kerültek ki az aláírók. A csaknem évszázados vita olvastán
láthatjuk, hogy tulajdonképpen minden részvevô valami olyasmire áhítozott, amit a politikailag
semleges közvélemény kutatók által összeállított reprezentatív minta jelent.
19
Az angol hagyomány ma is nagyon eltér az amerikaitól. Ha egy törvényjavaslatot napirendjére
tûz a Kongresszus, akkor a rádió és televízió mûsora tele van a témával kapcsolatos kerekasztal
beszélgetésekkel, vitákkal és interjúkkal. A BBC ugyanakkor már a parlamenti vitát megelôzô
két hétben is tiltja a programba vett téma tárgyalását, nehogy a közmédia befolyásolja a
törvényhozást.
20
Geo. C. Thompson: Public Opinion and Lord Beaconsfield 1875—1880. London. Mac-Millan Co.
1886.
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Thompson beszédekre, döntésekre, sajtóanyagra és hasonlókra alapozza
munkáját. Amit ô személyesen hozzátett, az a konfliktus egyes fázisainak aprólékos elemzése. De neki, tulajdonképpen, kívülrôl kell látnia az eseményeket;
nincs információja arról, hogy miként születtek meg a döntések akár a kabinetben, akár azoknak a törökellenes mozgalmi csoportosulásoknak az ülésein, amelyeket ô „agitátoroknak” nevezett.
Sokkal újabb keletû Lynn M. Case munkája, amely azért remek, mert
éppen az amott hiányzó információ típusra épül.21 A Második Köztársaság
idején a kormányzatnak kiterjedt szervezete volt, amelynek segítségével
hivatalnoki jelentéseket kaptak a közvéleményrôl az ország minden pontjáról. Ezek nem a titkosrendôrség állampolgárokat bevádoló szokásos jelentései voltak, hanem összefüggéstelen benyomások arról, hogy miképpen
reagálnak az egyes társadalmi csoportok III. Napóleon intézkedéseire22. Válságos
idôszakokban ezek a jelentések heti rendszerességgel íródtak. Case nemcsak
kitûnô képet ad ezekrôl a nagyon érdekes jelentésekrôl, hanem arról a hatásról
is beszél, amit ez a Második Köztársaság külpolitikájára gyakorolt. Kabinetülések jegyzôkönyveit is idézi, amelyek szerint tárgyaltak e jelentésekrôl, és a
miniszterek e szövegekre hivatkozva építették föl érvelésüket.
Ez a könyv tartalmaz egy drámai epizódot, amelyben a normatív elem
különösen világosan megmutatkozik. 1866-ban Napóleon beavatkozást tervezett az osztrák–porosz háborúba, nehogy a poroszok gyôzzenek. Viszont a
jelentésekben az tükrözôdött, hogy a népesség békevágya olyan erôs, és
annyira valószínû, hogy háború esetén forradalom törne ki, hogy a kabinetnek az a része gyôzött, amely ellenezte a háborút. Ennek következtében
Poroszország úgy megerôsödött, hogy négy év múlva háborúba vitte Franciaországot, ami viszont III. Napóleon legyôzetéséhez és korszakának leáldozásához vezetett. Erre hivatkozva Case fölveti a kérdést, hogy valóban bölcs
dolog-e a közvélemény alapján külpolitikát folytatni.23
Végül itt van W. D. Davison tanulmánya a berlini légihíd ügyérôl. Tényleges berlini keresztmetszeti közvélemény-kutatási adatokat közöl, valamint
különbözô szintû amerikai és német döntéshozókkal készített interjúkat.
Megmutatja, hogyan változtak a nyugati hatalmak körében az álláspontok a
hitetlenségtôl a habozáson át a döntésig, hogy kitartanak mellette. Davison
komplex összjátékról számol be: az amerikaiak elhatározottságát nagyban erôsítette a németek hozzáállása, ugyanakkor a légihíd megerôsítette a németek
hitét abban, hogy a Szövetségesek nem hagyják cserben ôket, és az oroszok21

French Opinion on War and Diplomacy During the Second Empire. University of Pennsylvania Press.
1954.
22
E könyv történelmi részében van Tonniesnek egy beszámolója Franciaországról (375—401.). Itt
idéz egy levelet, amelyben Mirabeau arra próbálja rábeszélni XVI. Lajost, hogy építsen ki ilyen
rendszert. Case könyvébôl nem derül ki, hogy III. Napóleon szervezete erre a korai gondolatra
megy vissza vagy sem.
23
Álláspontja e kérdésben nagyon hasonló ahhoz, amit Almond és Speier foglal el.

4.fejezet

8/23/07

764

12:31 PM

Page 764

NEGYEDIK FEJEZET NYILVÁNOSSÁG,

KÖZVÉLEMÉNY

nak ezért nem lesz módjuk elfoglalni a várost. Ez sok óvatos embert bírt rá
arra, hogy nyíltan vállaljanak valamely antikommunista cselekedetet. E tanulmány gyakorlati következtetése arra vonatkozik, hogyan alakul a vezetés és a
közvélemény viszonya válsághelyzetekben. Davisonnak az a meglátása,
hogy, mivel gyors cselekvésre van szükség, azoknak, akik az adminisztratív
gépezetet vezetô pozícióban vannak, meg kell ragadniuk az alkalmat, és bízniuk
kell abban, hogy végül majd a közvélemény is melléjük áll.24

Az elkerülhetetlen klasszikus-empirikus szintézis
Sok értékes gondolat született a kormányzati döntések és a közvélemény viszonyáról. Csak az a gond, hogy az ideális tanulmány megírásához mindeddig kevésnek bizonyultak a közvélemény-kutatási adatok. Kétségtelen,
hogy eltelik még egy idô, amíg a két irányzat ötvözôdik, és létrejön a modern empirikus adatokkal alátámasztott, de a klasszikus hagyomány szerinti alapos elemzés. Mégsem egészen abszurd dolog ezeket a gondolatokat
némileg utópisztikus modorban befejezni. A történelem és a közvélemény viszonyáról szóló egyik vita során egy történész megjegyezte, hogy attitûdök
kutatására az ô szakmájában még a jövôben sem lesz szükség; tudni fogják,
hogy ténylegesen mi történt, és abból ki tudják számítani, hogy mi volt a
„hatékony közvélemény” az adott idôben. Ferdinand Braudel francia gazdaságtörténész azonban nagyon találó replikát szolgáltat erre:
A dicsôséges eseményeket az élet sokféle, gyakran ellentmondásokkal terhes lehetôség közötti választás eredményeként produkálja. Hiszen egy megvalósult lehetôség mögött számtalan elsüllyedt másikat kell sejtenünk. Ezek
azok, amelyeknek kevés nyomát találják a történészek. És mégis helyet kell
adni nekik a gondolkodásunkban, mivel a vesztesek is olyan erôk, amelyek
minden pillanatban befolyásolták a végsô fejleményeket, néha késleltetve, máskor felgyorsítva az eseményeket. A történésznek az ellentétes tényezôkkel is
tisztában kell lennie, azokkal a kezdeti rezdülésekkel, amelyeket akkor nem
volt könnyû érzékelni. Az adott idôben meg nem valósult gondolatok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy késôbb egy másik gondolat gyôzedelmeskedhessen.25
Ez annyit tesz, hogy ha egy esemény számos olyan lehetséges irányzat
nyomán alakul, amelyek egyike sem valósult meg teljesen, akkor az az
esemény nem érthetô meg e „tendenciák” nélkül. Nem logikus ötlet megfordítani az elemzést, és a meg nem valósult lehetôségeket a ténylegesekbôl levezetni, hiszen az adott tendenciák számos kombinációja vezethetett el az adott
24

Ebben az egyelôre még meg nem jelent formájában ez a tanulmány az elsô, amely a
közvélemény-kutatási adatokat hagyományos történeti elemzéssel ötvözi. Az
eredmények elôzetes összefoglalását adja a P-851 jelzéssel ellátott anyag. The RAND
Corporation. Santa Monica, California.
25
A megjegyzés a „történelmi gazdaságtudomány” tárgyában született, közölte:
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eredményhez. Csak az attitûdökre vonatkozó adatok mutathatják meg azokat az
összetevôket, amelyek a végsô fejleményhez vezettek.
Tehát egyre nyilvánvalóbb az, hogy több okból is nagy szükség van a széles
értelemben vett véleményfelmérô tanulmányokra. De azt is egyre jobban
tudjuk, hogy milyen összetett feladatról van szó. Bár a modern empiristáknak jó
okuk van arra, hogy örüljenek eredményeiknek, kétségtelen, hogy sokat nyerhetnek azzal, ha szoros kapcsolatot tartanak a klasszikus hagyománnyal. Nem
engedhetjük, hogy a klasszicisták sokszor régimódi érvelési módja eltérítsen
bennünket e törekvésünktôl. A haladás záloga – azt mondják – az, hogy képesek legyünk otthagyni a hamut ôseink oltárain, de elragadni onnan a lángot.
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4.3. Közvélemény és kommunikációs befolyások

Elihu Katz – Paul F. Lazarsfeld
A kommunikáció kétlépcsôs folyamata
Ha a feltételek ideálisan alakultak volna, letapogattuk volna a közösségben
jelen lévô valamennyi interperszonális hálózatot, hogy lássuk, milyen kapcsolat van ezek között. Ehelyett meg kellett elégednünk azzal, hogy a
befolyásoló-befolyásolt kapcsolatok keresztmetszeti képét adjuk. De, még ha
sikerült volna is a befolyásolási folyamat egyes személyeket összekötô teljes
„térképének” felrajzolása – amihez hozzá is láttunk akkor, amikor a közügyeket illetô általános (szakemberek által irányított) befolyásolási sémát
vizsgáltuk –, nem tudtuk volna kimeríteni a témát, mivel úgy tetszik, hogy
a modern társadalmakban a befolyásolás nemcsak a közelünkbe kerülô
embereken keresztül történik, hanem a tömegtájékoztatás révén is.
Az igazság az, hogy az egyik hipotézis, amellyel nekifogtunk ennek a
tanulmánynak, éppen „a kommunikációs folyamat kétlépcsôs” címet viselte.
Ez a hipotézis, amelyet elôször a „The People’s Choice” címû tanulmányban
vetettünk fel, azt állítja, hogy „a gondolatok gyakran a rádió és a nyomtatott
sajtó irányából a véleményformálók irányába, majd tôlük a népesség kevésbé aktív rétegei felé” áramolnak. De mivel ez a modell éppúgy, mint az azt
alátámasztó bizonyító anyag csak egy bizonyosfajta véleményformáló személyiségen alapszik – konkrétan azokon, akik egy választási kampányban
hatással voltak másokra –, egyelôre nem tudjuk, alkalmazható-e ez a hipotézis a véleményalkotás befolyásolására más területeken is. Ebben a tanulmányban beszámolunk azzal kapcsolatos kísérletünkrôl, hogy összehasonlítsuk a véleményformálók és nem véleményformálók médiához való viszonyát,
hogy lássuk, vajon a véleményformálók médiakitettsége erôsebb-e (hatásuk a
hallgatókra, tv-nézôkre), továbbá hogy nekik nagyobb-e a tömegkommunikáción alapuló befolyásra épülô reakciókészségük. Általánosságban azt
találtuk, hogy a bennünket érdeklô befolyási szférák mindegyikét illetôen
megállja a helyét a hipotézis. Sôt, a tanulmány végén még odáig is
elmerészkedünk, hogy a véleményformálók „újratervezési” szerepének felvetésével valamelyest finomítsuk és pontosítsuk ezen érdekes jelenség
mûködésének feltárására irányuló vizsgálati módszereinket.
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KÉTLÉPCSÔS FOLYAMATA

Véleményformálás és „médiakitettség”
Egészen más tesz valakit véleményformálóvá marketingszempontból és
megint más az, hogy mitôl számít valaki befolyásos személynek például a
közügyekben. Nem számíthatunk tehát arra, hogy egybehangzó eredményeket kapjunk a különbözô területeken, netán azt, hogy a véleményformálók mindenütt, minden egyes tömegkommunikációs médiumnak való
kitettségben túltesznek a többieken. Ugyanakkor figyelembe véve azt, hogy
milyen nagy érdeklôdési területet ölelnek föl az olyan széles kategóriák, mint
a „képes újságok” vagy „rádió”, nem lehetünk meglepve, hogy a
véleményformálók – bármilyen legyen is érdekeltségük természete – a
média által ismertebbek, mint mások. Különbözô példákat találunk majd
annak igazolására, hogy mindkét általánosításnak van bizonyos létjogosultsága. Elôször tehát, csak példaként, nézzük a magazinok olvasóközönségét,
hasonlítsuk össze a különbözô véleményformálók olvasói részesedését
azokéval, akik semmiféle befolyással nem rendelkeznek.
1. táblázat A véleményformálók több magazint olvasnak, mint mások
– Alacsonyan képzettek esetében
Magazinok Marketingügyekben Divatügyekben
Közügyekben
Filmügyekben Befolyással
száma
véleményformálók véleményformálók véleményformálók véleményformálók
nem
rendelkezôk
5 vagy
több

41%

58%

60%

58%

30%

5-nél
kevesebb

59%

42%

40%

42%

70%

100% =

(91)

(79)

(30)

(64)

(270)

A véleményformálók több magazint olvasnak, mint mások
– Magasan képzettek esetében
Magazinok Marketingügyekben Divatügyekben
Közügyekben
Filmügyekben Befolyással
száma
véleményformálók véleményformálók véleményformálók véleményformálók
nem
rendelkezôk
5 vagy
több

65%

69%

63%

71%

53%

5-nél
kevesebb

35%

31%

37%

29%

47%

100% =

(75)

(80)

(50)

(58)

(146)

A táblázat világosan mutatja, hogy a befolyásos személyek minden típusa
több képes újságot olvas, mint a többiek. Így a befolyással nem rendelkezôk
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csoportja öt vagy több magazin mindegyikének relatíve kevesebb számú
olvasóját sorakoztatja föl, és – amint az a táblázatból leolvasható – ez akkor
is igaz, ha az iskolázottságot vesszük figyelembe. Ez tehát azt jelenti, hogy
a véleményformálók minden terepen – legyen az bár marketing, divat, politika vagy mozi – inkább találkoznak az amerikai magazinok anyagaival és
hirdetéseivel.
Ha most már a képeslapokat elhagyva a média más területeire lépünk, azt
találjuk, hogy rendszerint ugyanez a jellemzô, vagyis a véleményformálók
kitettsége meghaladja a többiekét. Ugyanakkor azonban ezeken az újabb
területeken azt is látni fogjuk, hogy a különféle véleményformáló típusok
bizonyos egyedi sajátosságaira is fény derül. Nézzük például a könyvek
iránti érdeklôdést.
2. táblázat A véleményformálók több könyvet olvasnak, mint mások
– Alacsonyan képzettek esetében
Közügyekben
Filmügyekben Befolyással
Havonta Marketingügyekben Divatügyekben
nem
olvasott véleményformálók véleményformálók véleményformálók véleményformálók
rendelkezôk
könyvek
száma
1 vagy
25%
47%
38%
38%
20%
több
1-nél
kevesebb

75%

53%

62%

62%

80%

100% =

(81)

(76)

(29)

(61)

(270)

A véleményformálók több könyvet olvasnak, mint mások
– Magasan képzettek esetében
Közügyekben
Filmügyekben Befolyással
Havonta Marketingügyekben Divatügyekben
nem
olvasott véleményformálók véleményformálók véleményformálók véleményformálók
rendelkezôk
könyvek
száma
1 vagy
több

39%

42%

57%

51%

34%

1-nél
kevesebb

61%

58%

43%

49%

66%

100% =

(74)

(79)

(49)

(55)

(146)

Megint azt tapasztaljuk, hogy a tanultságtól függetlenül a véleményformálóknak nagyobb száma olvas el legalább havi egy könyvet, mint a
befolyással nem rendelkezô csoport tagjai. És az is megismétlôdik, hogy ez
igaz a képzettség mindkét szintje esetében. Felfigyelhetünk azonban arra,
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hogy a marketingügyekben véleményformálók mindkét szinten csak nagyon
kevéssel múlják fölül a befolyással nem rendelkezôket, míg a többi esetben
markánsabb a különbség. Erre, egyébként, számítani lehetett, legalábbis az
volt az embernek az érzése, hogy a marketing területén betöltött vezetô szerephez „megkövetelt” olvasottság nem feltétlenül nagy, míg talán a másik
három terület nagyobb tájékozottságot kíván.
Úgy látjuk, hogy a véleményformálók több órát töltenek rádióhallgatással
is, bár a különbségek elég kicsik és nem is mindig egyértelmûek. Az a
benyomásunk, hogy, képzettségüktôl függetlenül, a filmügyekben kompetens személyeket különösen érdekli a rádió, akárcsak a kevésbé képzett
marketing- és divatvezéreket. Ugyanakkor viszont az utóbbi két terület
magasan képzett véleményformálóit és a – bármilyen iskolázottságú – politikai vezetôket csak annyira érdekli a rádió, mint a befolyással nem rendelkezô népességet. Emellett a politikai vezetôké az egyetlen olyan
véleményformáló csoport, amely nem jár többet moziba, mint az átlagember, a többi véleményformáló többet jár.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a véleményformálók minden területen
sokkal erôsebben ki vannak téve a tömegkommunikáció hatásának, mint a
befolyással nem rendelkezôk. De, bár elkezdtünk beszélni a változatokról,
tehát a különbözô területeken mûködô véleményformálókat jellemzô különbözô médiahasználati szokásokról, valójában nem beszéltünk egyértelmûen
az ilyen variációk és médiatartalmak közötti különbségekrôl.

Véleményformálás és a tömegkommunikáció tartalma
Minden egyes tömegkommunikációs eszköz a tartalmak sokféleségét
közvetíti. Ha csak annyit mondunk, hogy „rádió”, szó lehet akár folytatásos
rádiójátékról (szappanopera), akár opera-elôadás közvetítésérôl; a „magazin”
szinte bármilyen témáról szólhat; ez igaz a média egész területén. Eddig
csak azt láttuk, hogy a véleményformálók szereplése a médiában, s ezáltal
kiszolgáltatottsága általában erôsebb, mint a nem véleményformálóké. Azt
már elkezdtük érzékelni, hogy a marketingterületen vagy a filmügyben
véleményformálók szereplése egy adott médiumban erôsebb, mint mondjuk
a divatdiktátoré vagy a politikusé. Most az a szándékunk, hogy célzottabban
vizsgáljuk azon tartalmakat, amelyekkel a különbözô vezetôk feltételezhetôen találkoznak.
A véleményalakítói szerepre vonatkozó egyik elsô tanulmány – az
igazság az, hogy arról van szó, amit ma közvéleményt befolyásoló tényezôk
kutatásának neveznénk – kimutatta azt, hogy feltétlenül különbséget kell
tenni a közvélemény formálásának két szintje között. Vannak, akik helyi
ügyekben befolyásolják a közvéleményt, és vannak olyanok is, akik országos vagy nemzetközi méretekben tekinthetôk véleményformálónak.
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Kiderült, hogy a „kozmopoliták”, azaz azok, akik saját közösségüknél szélesebb körben érvényes ügyekben számítanak véleményformálóknak,
általában külsô hírforrásokkal állnak kapcsolatban, míg a „helyiek”, akik a
település saját ügyeivel foglalkoznak, „médiafogyasztási” szokásaikban is
korlátozottabbak.
Jelen tanulmányban nem tudunk különbséget tenni egy adott terület,
nevezetesen az általunk politikainak nevezett ügyekben tevékenykedô
véleményformálók körében a „helyi” és „kozmopolita” vezetôk között, de
össze tudjuk hasonlítani különbözô vezetôi típusok „médiafogyasztási” szokásait, hogy melyik olvas inkább „helyi” és melyik inkább „kozmopolita”
jellegû híreket. Vagyis nem fogunk különbséget tenni a közügyekben véleményformáló kétféle vezetô között, mint a hivatkozott tanulmány, helyette
négy terület vezetôit fogjuk összehasonlítani abban a tekintetben, hogy inkább a helyi vagy a szélesebb körben érvényes hírek fogyasztói.
Azért, hogy meg tudjuk tenni ezt az összehasonlítást, két, napilapokat és
képes újságokat illetô kérdéskörbe rendeztük a válaszokat. Azok, akik azt
mondták, hogy mind nem helyi lapokat, mind pedig országos magazinokban megjelenô híreket és politikai elemzô cikkeket is olvasnak, a „kozmopolita” besorolást kapták; míg akik azt vallották, hogy ilyen külsô kapcsolataik nincsenek (viszont hozzájutnak a helyi sajtóhoz), lettek a „helyiek”;
végül pedig azok, akik vagy nem helyi lapból tájékozódtak vagy országos
magazinból, a „köztes” megjelölést nyerték el. Alább összehasonlítjuk a
„kozmopoliták” arányát az egyes véleményformálói körökben, továbbá a
véleményformálók és befolyással nem rendelkezôk körében, miáltal kicsit
módosul az elôbbi táblázatok esetében követett eljárás.
3. táblázat A „kozmopoliták” a divat és a közélet területén dolgozó véleményformálók
körében keresendôk – Azok százalékos aránya, akik helyi lapokat nem, csak országos
terjesztésû magazinokat is olvasnak
Marketing

Divat

Közügyek

Film

VéleményNem
VéleményNem
VéleményNem
VéleményNem
formálók befolyásosak formálók befolyásosak formálók befolyásosak formálók befolyásosak
Alacsonyan
képzettek
100 =

27 %

20%

39%

17%

50%

20%

25%

24%

(88)

(324)

(79)

(330)

(30)

(381)

(64)

(159)

Magasan
képzettek
100 =

48%

43%

53%

41%

55%

41%

45%

47%

(77)

(219)

(81)

(218)

(51)

(247)

(58)

(148)

Elôször olvassuk el az elsô sort! Nem meglepô, hogy az alacsony iskolázottságú emberek körében a film területén véleményformáló helyzetbe került
személyeket sem éri sok „kozmopolita” hatás, és hogy a marketingügyekben
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véleményformálók esetében is csak kicsit erôsebb külsô orientációt hoz a pozíció. A divat és a közügyek az a két terület, ahol más a helyzet. E két terepen a
véleményformálók messze a befolyással nem rendelkezôk elôtt járnak a „kozmopolita” médiaismertség tekintetében. A különbségek kisebbek, de
lényegében ugyanez a helyzet a magasan képzettek esetében. A film és a marketing területén a véleményformálók nem igazán különülnek el a többiektôl,
de a divat- és a közügyek terepén a véleményformálók kiválnak a tömegbôl.
E különbségek magyarázata nem nehéz, hiszen sem a filmeseknek, sem a
marketingeseknek nincs igazán nagy „szükségük” külsô lapok vagy magazinok híranyagára ahhoz, hogy kifejtsék sajátos hatásukat. Tulajdonképpen nincs
okunk feltételezni, hogy ezeknek a csoportoknak okuk van arra, hogy jobban
érdeklôdjenek a hírek iránt, mint az átlagember. Az viszont nyilvánvaló, hogy
a politikai ügyekkel és divattal foglalkozó befolyásos embereket nagyon érdeklik a külvilág hírei. A központi sajtó hirdetései és ismertetôi, az országos terjesztésû képes lapok politikai anyagai olyan tájékoztatást nyújtanak ezeknek a
kisvárosi lakosoknak, amelynek segítségével lépést tarthatnak a „nagyvárosi”
divattal és a világ híreivel, egyben befolyásukat növelhetik.
Másfajta illusztrációját adja a médiatartalom és különbözô típusú véleményformálók sajtótermék-választásának összefüggését a magazinok
témaköre. Korábban megfigyeltük, hogy mind a négy típusú véleményformáló több képes újságot olvas, mint a követôik. Azt azonban nem rögzítettük, hogy melyikük milyen lapot forgat. Ha például összehasonlítjuk a divat
témájában a véleményformálók és a többiek olvasási szokásait, akkor az
iskolázottság mindkét szintjén azt találjuk, hogy a vezetôk nagyobb arányban olvasnak divatlapot. Így az alacsonyabb iskolai végzettségûek körében
a divatszakma vezetôinek 9%-a, de a többieknek csak 2%-a olvas egy vagy
több divatlapot, míg a magas iskolai végzettségû nôk között a vezetôk
30%-a, a nem vezetôknek pedig csak a 15%-a olvas divatlapot. Ugyanígy kimutatható az is, hogy a közvéleményt formálók érdeklôdése messze nagyobb a
többiekénél a politikai hetilapok iránt: 22% az átlagos 14%-kal szemben. Ez
az adat még jelentôsebbnek tetszik, ha azt is megjegyezzük, hogy az egyéb
területek véleményformálói gyakorlatilag közömbösek a politikai anyagokat
közlô hírmagazinok iránt.
Továbbhaladva ezen a logikai soron, most nézzük a moziba járókat. Amint a
4. táblázat mutatja, a filmes magazinok olvasóközönségében jelentôs különbség
van a véleményformálók és a befolyással nem rendelkezôk között.
Az iskolázottság mindkét szintjén igaz az, hogy a véleményformálók inkább
olvasnak szaklapokat, továbbá inkább veszik meg azokat saját maguk, mint az
átlagember, azaz nem könnyen bízzák magukat a kölcsönzésre, használt magazinra, a kozmetikusnál heverô példányra. Nagyobb a valószínûsége annak,
hogy elmennek és megveszik a lapot. Ismét azt mondhatjuk, hogy ha megvizsgáljuk a többi terület – a divat, a marketing és a közügyek – szféráját, tulajdonképpen bármelyikben azt találjuk, hogy a hangadók ugyanannyi mozi-
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magazint olvasnak, mint a többiek. Ezért nyilvánvalónak tetszik az, hogy egy
adott területtel kapcsolatos specifikus érdeklôdés, amely hozzájárul az éppen
azon a területen betöltött véleményformálói szerephez, kéz a kézben jár
bizonyos médiatartalmakkal – és figyelmen kívül hagy másokat.
4. táblázat A filmes szakma hangadói több filmes magazint olvasnak
Alacsonyan képzettek
Olvas filmes
magazinokat?
Igen
Nem
Összesen (= 100%)

Magasan képzettek

Véleményformálók Nem befolyásosak Véleményformálók Nem befolyásosak
56%
34%
50%
42%
44
66
50
58
(66)
(157)
(58)
(151)

Véleményformálás
és tömegkommunikációs hatás
Eddig azt láttuk, hogy a véleményformálók általában erôsebb tömegkommunikációs hatás alatt vannak, különösen az olyan témákban, amelyek
szorosabban összefüggenek mûködési területükkel. Feltehetô, hogy ez az
ismertség azután – akarva-akaratlanul – hozzájárul ahhoz a hatáshoz, amit
ezek a befolyásos emberek másokra gyakorolnak. Ez pedig a „kétlépcsôs
kommunikációs folyamat” elméletét támasztja alá.
Ennyit tudunk tehát a „kétlépcsôs folyamat” menetérôl. De nem volna
rossz egy lépéssel továbbmenni, hogy lássuk azt is, vajon döntéseik során a
véleményformálók „hasznát veszik-e” nagyobb médiabeli ismertségüknek.
Szeretnénk tudni azt, hogy a véleményformálók nem csupán ki vannak téve
a média hatásának, hiszen a kétlépcsôs folyamat elmélete csak ennyit állít,
hanem hogy talán erôsebben hat is rájuk a média, mint a befolyással nem
rendelkezôkre.
Tulajdonképpen nem szükségszerû, hogy erre pozitív választ kapjunk.
Vegyük például a marketinget! Láttuk, hogy e terület véleményformálói
valamelyest erôsebben kitettek a média hatásának, mint a közemberek.
Lehet, hogy a tanács, amit a marketingszakemberek adnak, közvetíti is ezt
a hatást; arra azonban nincs okunk, hogy feltételezzük: saját döntéseik
inkább alapulnak majd az általunk tanulmányozott média tartalmán, mint
másokéi. Sokkal reálisabbnak tetszik az a feltételezés, hogy a marketingügyekben véleményformálók ugyanúgy, mint a többiek, döntéseiket elsôsorban személyes kapcsolataikra alapozzák – esetleg más marketingvezetôk véleményére is –, és a médiát csak kiegészítô forrásként „alkalmazzák”.
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A divatban viszont vagy a közügyekben, inkább volna okunk azt feltételezni, hogy az élenjárókat személyes döntésükben erôsebben befolyásolja
a média. Ezeken a területeken – nem úgy, mint a marketingben – a számításba jövô „környezet”, amellyel befolyási övezetét a vezetô kapcsolatba
hozza, sokkal kevésbé közeli, tehát sokkal nagyobb szüksége van a média
közvetítô szerepére. Így hozza el a média a divat híreit a nagyvárosból, meg
a politikát is – legalábbis a nem helyi ügyeket –, hiszen ezek mind „kívülrôl” jönnek. És feltehetô, hogy a véleményformálóknak éppen ilyen információközvetítô szerepük van az adott közösségben.
Vegyük szemügyre ezt a lehetôséget a divat szempontjából! Fel tudjuk
mérni azokat a meghatározó jellegû hatásokat, amelyek szerepet játszottak a
véleményformálók döntéseiben, és össze tudjuk vetni azokat a befolyással
nem bírók számára fontos tényezôkkel. Az 5. táblázat olyan divatdiktátorokat és közembereket hasonlít össze, akik elmondták, hogy nemrégiben
megváltoztatták a ruházkodásukat, a frizurájukat vagy az arcfestésüket stb.
Megkérdeztük ôket: „Ki vagy mi javasolta ezt a változtatást?” A táblázat
mindkét iskolázottsági szinten rögzíti a személyes és a médiabefolyásokat.
5. táblázat A divatdiktátorokat jobban befolyásolja a tömegkommunikáció és kevésbé
mások véleménye, mint az átlagembert – Az összes említett hatás százalékában (csak
közelmúltban végrehajtott változásokra)
Alacsonyan képzettek

Magasan képzettek

„Ki vagy mi javasolta ezt
a változást?”
Hallott vagy látott valakit
Média
Összes hatás (= 100%)
Összesen (= 100%)

Véleményformálók Nem befolyásosak Véleményformálók Nem befolyásosak
40%
56%
37%
47%
42
31
42
33
18
13
21
20
(164)
(308)
(135)
(250)

Az 5. táblázat azt mutatja, hogy azok a divatdiktátorok, akik a közelmúltban valamiképpen megváltoztak, iskolázottságuktól függetlenül inkább a
média hatására tették azt és kevésbé mások hatására, ami kevésbé van így
a többieknél. Bár a különbség nem nagy, végig egyértelmû és konzisztens.
Amint arra számítani lehetett, a marketing területén és a moziba járók
körében is, eredménytelen az ilyen felmérés, mert olyan nagyon sokféle
hatás éri mind a véleményformálókat, mind a befolyással nem bírókat. Meglepetésünkre azonban azt tapasztaltuk, hogy a közügyekben véleményformáló szereplôk sem úgy mûködnek, mint a divatdiktátorok. Ôk átütô többségben számolnak be arról, hogy döntéseiket inkább személyes kapcsolataikból nyert információ, semmint a média befolyásolta, amikor a közel-
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múltban váltottak valamiben. Mindez azt jelenti, hogy bár minden területen
nagyobb a véleményformálók médiakitettsége, mint a közembereké – és
ezért valószínûbb, hogy ôk nemcsak a saját véleményüket, hanem a média
által közvetítettet is tovább fogják adni a kommunikációjukban –, személyes
döntéseik során csak a divatdiktátorok adnak annyi hitelt a médiának, hogy
számottevô, az átlagember esetében tapasztalhatónál erôsebb befolyást
engedjenek neki.
Érdemes megvizsgálni azt a kérdést, hogy a közügyekben véleményformáló személy – akinek esetében azt vártuk, hogy nagyobb médiaismertségét kihasználja személyes döntéseiben – miért hajlamos arra, hogy ne támaszkodjék jobban a médiára, mint a többiek. Lehet, hogy arról van szó,
hogy az általunk vizsgált mintában aránytalanul sok a „helyi” és nem „kozmopolita” véleményformáló, és hogy az utóbbiak – ha vizsgálati módszerünk el tudná különíteni ôket – nagyobb médiabefolyást árulnának el
személyes döntéseikben. Az is lehetséges, hogy a média közügyekre gyakorolt hatása sokkal erôsebbnek mutatkoznék, ha jobban megvizsgálnánk a
közügyekkel kapcsolatos véleményalkotásban szerepet játszók befolyását.
Esetleg azt találnánk, hogy a következô szint – tehát a véleményformálók
véleményformálóinak csoportja – az, ahol a média közvetlenebb hatása
érvényesül. De az sem kizárt, hogy jó néhány lépést kell tennünk, míg eljutunk ahhoz a kapcsolathoz, ahol megragadható a közügyekrôl alkotott
vélemény és a személyes kapcsolati háló aránytalan médiahatást magyarázó
eleme. Mindenképpen az a helyzet, hogy a divat világához képest a közügyek terepén hosszabb ideig hatóak a személyes viszonyrendszerek, és
belsô információt vagy „fülest” is jellemzôen személyes kapcsolatban továbbítanak. A lényeg az, hogy a médiahatás és a személyes befolyás különbözô
kombinációi, amelyek a különbözô, itt vizsgált véleményformálói
szerepekre jellemzôek, megerôsíteni látszanak azt, amit az információáramlásról eddig kimutattunk, és amivel kapcsolatban még sok, az új irányban
folytatott vizsgálódásra lesz szükség.
Már csak egyetlen olyan szempont van, amit meg kell említenünk. Láttuk,
hogy a filmes véleményformálók nem feltétlenül tekintik nagyobb százalékban
befolyásosnak a tömegtájékoztatást; az igazság az, hogy erre nem is számítottunk. Valójában lépések megtételét figyeltük, más területeken pedig döntések
meghozatalát. A filmek esetében az a döntés, hogy melyik moziba mennek el
az emberek. Más szavakkal ugyan, de föltettük azt a kérdést, hogy minek
alapján döntenek az emberek akkor, amikor kiválasztják a megnézendô filmet,
de nem mentünk ezen túl: nem kérdeztük meg, hogy döntésük nyomán
ténylegesen mit kapnak ezektôl a filmektôl a nézôk. Ez természetesen egy
lezárt, önálló kutatás, mégis szeretnénk még egy eredményt közvetíteni adatgyûjtésünkbôl, mert ez összefügg e tanulmány lényegével. Arról van szó, hogy
a filmes véleményformálók azt mondják, hogy a mozi segíti ôket a mindennapjaikban. A véleményformálók „többet vesznek ki” a filmekbôl, mint mások.
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Például azt a kérdést tettük föl, hogy: „Elôfordult-e valaha, hogy egy filmbôl
kapott ötletet arra, hogyan öltözködjön, és milyen legyen a hajviselete?” A véleményformálók, akár fiatalok, akár idôsebbek, magasabban vagy alacsonyabban képzettek voltak, nagyobb arányban adtak pozitív választ, mint a többiek.
Ugyanígy megkérdeztük azt is, hogy „Segítenek-e a filmek, melyeket megnéz,
abban, hogy megoldja saját élete mindennapi gondjait?” Erre is inkább a
véleményformálók adtak igenlô választ. És ugyanez volt az eredmény akkor,
amikor az volt a kérdés, hogy „Segítenek-e a filmek abban, hogy általában
véve boldogabb legyen a jelen helyzetében?”
Mindent összevéve elmondhatjuk, hogy nemcsak a véleményformálók médiakitettségét kell mérni és nem is csak azt, hogy mennyire befolyásolja a
média az ô véleményüket és döntéseiket, hanem azt is, hogy mennyire és
milyen módon „használják” az egyes területeken a médiát a véleményformálók és azok, akiknek nincs befolyásuk a többiek álláspontjára.
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Elisabeth Noelle-Neumann
A hallgatásspirál elmélete
A harmincas évek közepén óriásira nôttek az elvárások a közvélemény még
gyerekcipôben járó kutatásával szemben, miután az bizonyított az 1936-os
amerikai elnökválasztás eredményének megjóslásával. Néhány hónappal
késôbb megjelent a Public Opinion Quarterly elsô száma, benn Allport Toward
a Science of Public Opininon címû írásával (1937). Hyman 1957-e esszéje, a
Toward a Theroy of Public Opinion még mindig magabiztos, ha naivan is. 1970re elkezd érzôdni a türelmetlenség. Az Amerikai Közvélemény-kutatók
Társaságának 25. éves konferenciáján Brewster Smith kifejti, hogy a kutatás
„még mindig nem nézett szembe azzal a problémával, hogy az egyéni vélemények hogyan fejezôdnek ki, és vezetnek társadalmi és politikai következményekhez. A vélemény kifejezôdésének a közvélemény minden meghatározásában benne foglalt társadalmi ténye a politikatudomány és a szociológia elsôdleges kutatási területe” (1970, 454). Sydney Verba hozzáteszi:
„A politikai közvélemény-kutatás legnagyobb része irreleváns a tömegek attitûdjeinek és viselkedéseinek és a szignifikáns politikai következmények kapcsolatával foglalkozó makropolitikai elmélet szempontjából. Ennek legfôbb oka,
hogy a legtöbb kutatás fókuszában az egyén áll, mint az elemzés alapegysége”
(The impact of the public on policy. Public Opinion Quarterley, 34, 455).
Alapvetôen mindkét felszólaló ugyanarra a kérdésre akart választ kapni:
hogyan megy át az egyéni vélemények összessége abba a hatalmas politikai
erôbe, amit közvéleménynek nevezünk? Majdnem 2500 évvel ezelôtt Arisztotelész azt írta Politikájában, hogy az emberek együttes véleménye segíti a királyt
uralomra, tehát ha ezt elveszíti, nem király többé.
Nem csak a kormányok vannak kitéve a közvélemény nyomásának. Minden egyénre, a társadalom minden egyes tagjára ránehezedik. John Locke a
17. század végén azt írta, hogy 10000-bôl egy sem marad érintetlen, ha a
közvélemény ellene fordul. James Madisont, az Egyesült Államok alapító
atyáinak egyikét idézve: „Ha igaz, hogy minden kormány a véleményen
alapszik, nem kevésbé igaz, hogy a vélemény ereje, és az egyén viselkedésére
gyakorolt befolyása azok számától függ, akik ugyanazon a véleményen vannak. Az emberi értelem, miként az ember maga is, félénk és óvatos, ha
magára marad; és annak arányában lesz bátrabb és erôsebb, hogy hányan
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tartanak vele” (340). Az antikvitás óta ismert tehát, hogy a közvélemény
nyomást gyakorol a kormányra és a társadalom minden tagjára egyaránt. De
hogy ez a nyomás hogyan fejlôdik és változik, az még felderítésre vár.
Ezt a felderítô munkát még nehezebbé tette a közvélemény terminus szûkebb,
csak a kormányzati folyamatokra való alkalmazása. A korában megszerzett
tudás, miszerint a közvélemény a társadalom minden egyes tagjára ránehezedik – ahogy Locke és Madison olyan meghatóan kifejtik, és ahogy
Tocqueville, aki a közvéleményt mindenkire nehezedô járomként ábrázolja,
kimutatja –, úgy tûnik, elveszett.
Jelen dolgozat kiinduló tétele, hogy nem leszünk képesek a közvélemény
elmélete felé haladni, amíg nem fogadjuk el a közvéleménynek egy egészen
eltérô koncepcióját. A közvéleményt erôként kell meghatározni, a feladat pedig
megpróbálni megérteni, hogy honnan ered ez az erô, és milyen hatása lehet a
társadalomra. Az én közvélemény-értelmezésem, és a belôle származó elmélet
forrása egy felmérés volt, aminek eredményeit nem tudtam megmagyarázni.

Az 1965-ös németországi választás rejtélye
1965 ôszén az allensbachi kutatóintézet vezetôjeként közvélemény-kutatást
végeztem a közelgô szövetségi választásokkal kapcsolatban. A kutatás során
meglepô eredményre jutottam: egy hathónapos idôszakban a két nagy párt
fej fej mellett haladt, gyakorlatilag nem volt változás azok számában, akik
rájuk szándékoztak voksolni. Ugyanakkor drámai változások következtek
be annak megítélésében, hogy ki esélyes a választások megnyerésére. Tél
közepén, az elsô adatok felvételekor, mindkét pártnak ugyanakkora esélyt
adtak, hat hónappal késôbb azonban, mintegy két hónappal a választások elôtt
már négy az egyhez adták a kereszténydemokratákat (Noelle-Neumann
1984, 1. fej.). Ez a növekedés politikailag szignifikánsnak bizonyult. Nem
sokkal a választás elôtt a pártok szoros versenyére is kihatottak ezek az elvárások: az utolsó két hétben a Kereszténydemokrata Párt 4%-ot szerzett, a szociáldemokraták pedig kb. 5%-ot vesztettek. Az 1965-ös választást a kereszténydemokraták nyerték, 9%-os elônnyel.
Ha a mért trendekben ilyen különbség mutatkozott a vizsgált nyolc hónap
során, akkor a két kérdésnek – a szavazói szándékkal, illetve azzal kapcsolatban, hogy kit tart a megkérdezett esélyesnek – nagyon különbözô dolgokat kellett mérnie. A „Ki nyeri a választásokat?” kérdés nem a szavazási szándék másfajta felmérése, hanem annak felderítése, hogy mennyire észlelhetôk ezek a szándékok. Mindezek alapján a következô feltevést tehetjük: ha
különbség van a két tábor szavazói szándékainak nyilvánossága között, ez
biztosan a nagyobb nyilvánosságot kapó tábor túlbecsüléséhez, illetve a
másik oldal alábecsüléséhez vezet. Ezek a becslések – a feltevés szerint –
dinamikus folyamatot indítanak el: az egyik oldal láthatósága arra bátorítot-
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1. ábra Az 1965-ös választási év rejtélye. A választási szándék több hónapon át majdnem változatlan maradt, a CDU/CSU és az SPD fej-fej mellett állt. Ugyanakkor a szavazók között terjedt a nézet,
hogy a CDU/CSU fog nyerni. Hogyan történt ez? Végül a választás várt gyôztese irányába ható
halmozott hatást találtunk.
Választási szándék:

CDU/CSU

SPD

Várakozás: ki nyeri a választásokat

CDU/CSU nyer

SPD nyer

50

40

A szakadék kinyílik az utolsó
szakaszban: „lendület az
utolsó percben”.
A választást 1965.
szeptember 19-én tartották

30

20

64. dec

65. jan.

65. febr. 65. márc. 65. ápr.

65. máj.

65. jún.

65. júl.

65. aug.

65. szept

.

Forrás: Allensbachi archívumok, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006.

ta annak támogatóit, hogy nyilvánosan is megnyilatkozzanak, a számbeli
fölény benyomását keltve ezzel. A másik oldal szavazóit ugyanakkor elbátortalanította az alábecslés. Egyre többen hallgattak el, arra késztetve ezzel
más szavazókat, hogy elrejtsék meggyôzôdésüket, egészen addig, amíg ez
a tábor elkezdett veszteni nyilvános jelenlétébôl.

Az elhallgatási spirál fogalma
1965 rejtélyébôl és magyarázataiból fokozatosan összeállt az elhallgatási
spirál fogalma. Feltevésünk szerint egy szociális közösségben a kohéziót folyamatosan biztosítania kell az értékeken és célokban való egyetértés megfelelô szintjének, és ezt az egyetértést nevezzük közvéleménynek. A politikai
témák mellett ez az egyetértés a viselkedés különbözô módozataiban, például a szokásokkal és divattal kapcsolatos elvárásokban is megmutatkozik.
Azokat az egyéneket, akik eltérnek a konszenzustól, izoláció és kitaszíttatás
fenyegeti. Az egyének félnek ettôl az izolációtól (ami általában nem tudatos,
és valószínûleg genetikai eredetû). Ez a félelem folyamatosan arra sarkallja
ôket, hogy tartsák szemmel az elfogadott véleményeket, illetve azok változásának valószínûségét és irányát. Az elmélet egy kvázistatisztikai érzéket
tulajdonít az egyénnek, ami képessé teszi ezekre a becslésekre. A becslések
eredményei befolyásolják a viselkedést, különösen a megszólalás vágyát. Ha
az emberek úgy érzik, hogy saját véleményük egyezik a közvéleménnyel,
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nagyobb magabiztossággal szólalnak meg – nyilvánosan vagy privát környezetben – és fejezik ki meggyôzôdésüket, például kitûzôkkel és matricákkal, de
akár a ruhájukkal, vagy más, nyilvánosan látható jelképekkel. Ha úgy érzik,
kisebbségbe kerültek, az emberek óvatosak és csöndesek lesznek, ezzel megerôsítik a közösségben a gyengeségükrôl alkotott benyomást, egészen addig,
amíg a gyengébb oldal egy, a régi értékekhez ragaszkodó kemény magot leszámítva, teljesen eltûnik, vagy amíg a véleménye tabuvá válik.
Erre a folyamatra vezettem be 1973-ban az elhallgatási spirál elnevezést.
(Noelle- Neumann, E. [1973]. Kumulation, Konsonanz und Öffentlichkeitseffekt: Ein neuer Ansatz zur Analyse der Wirkung der Massenmedien [Cumulation, consonance and the effect of publicness. A neww approach in the
analysis of the effect of the mass media]. Publicistik, 18, 26–55) Ne felejtsük
el, hogy ez az elmélet egy választási évben empirikusan megfigyelt jelenséget hivatott megmagyarázni, és hogy más elméleteket is meg kell vizsgálni, vajon meg tudják-e magyarázni a közvélemény változását, amikor az
egyik pártot esélyesnek tartók aránya 33%-ról 51-re nô, másik táboré pedig
36-ról 16%-ra csökken, miközben a szavazói szándékok aránya gyakorlatilag
változatlan marad (Noelle-Neumann, E. [1974a, 321]. Die Schweigenspirale.
Über die Entstehung der öffentlichen Meinung [The spiral of silence: On the
origins of public opinion], In Forsthoff, E. – Horstel, R. Eds., Standorte in Zeitstrom [Position in the flow of time] pp. 299–330. Frankfurt/Main: Athenaum).
Egy ilyen, az 1965-öshöz hasonló esetet csak extrém erôk okozhattak. Lehetséges tehát, hogy olyan jelenséggel állunk szemben, amely rendszeres
empirikus elemzésnek és vizsgálatnak vehetô alá.

Az elmélet tesztelendô feltevései
Az elmélet tesztelése azért bonyolult, mert négy különbözô feltevésen alapszik,
és egy ötödiken, amely az elsô négy kapcsolataira épül. (Noelle-Neumann
1989b, 299. skk.):
1. A társadalom izolációval fenyegeti a deviáns egyéneket.
2. Az egyének az izolációtól való folyamatos félelmet élnek át.
3. Ez a félelem arra indítja az egyéneket, hogy mindenkor megpróbálják
megbecsülni a közvéleményt.
4. Ezeknek a becsléseknek az eredményei hatással vannak a nyilvános
viselkedésre, különösen a vélemény kifejezésére vagy eltitkolására.
5. Ez a feltevés a fenti négyhez kapcsolódik. Valószínûleg ezek felelôsek a
közvélemény formálódásáért, védelméért és változásáért.
Az elmélet bármilyen tesztjének külön-külön kell szembenéznie mindegyik feltevéssel, majd esettanulmányokban kell folytatódnia, melyek a közvélemény
folyamatán keresztül elemzik az ötödik feltevésben rögzített összefüggéseket.
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Az izolációs fenyegetés tesztje
Az elmélet szerint a társadalmi kohézió alapja a közös értékektôl eltérô
egyének izolációval való fenyegetettsége, és a közös meggyôzôdések – az
úgynevezett közvélemény – erejének forrása az izolációtól félô emberek szociális természete. Az izolációs fenyegetés és az izolációs félelem az elmélet
alapelemei. Ennélfogva nem meglepô, hogy ezek a fogalmak jelentôs
mértékû kritikát kaptak. Valóban izoláció fenyegeti a társadalmat alkotó
egyéneket? Valóban félnek ettôl az izolációtól, és ez motiválja a cselekvéseiket? Valóban ez motiválja a konformitást, vagy vannak erre jobb, a
racionalitásra alapozó magyarázatok? Az utánzást tekinthetjük például szociális tanulásnak is, annak érdekében, hogy elsajátítsunk valamit, ami már
igazolta magát; vagy a sikerre, megismerésre, jutalomra való törekvés a gyôztes oldalon állás vágyát, az utánfutóhatást reprezentálja?
Az izolációs fenyegetéssel és félelemmel kapcsolatos kétségek érthetôk. Ezek
a feltevések nincsenek összhangban a racionális demokráciaelmélettel, sem az
autonóm egyéniségrôl szóló dédelgetett ideálunkkal, vagy a liberalizmusnak és
toleranciának tulajdonított nagy értékkel. Az izolációs fenyegetés és izolációs félelem
kifejezések sem a szociológia, sem a szociálpszichológia, sem a politikatudományok szótárában. Erôs empirikus bizonyítékra van szükség annak meggyôzô demonstrálásához, hogy az izolációs fenyegetés és az izolációs félelem
központi szerepet játszanak a közvélemény alakulásában.
Közvetlen rákérdezéssel nem lehet ilyen bizonyítékot szerezni, bár ezt is
kipróbálták már. Egyes felmérések során a válaszadónak feltették a kérdést: „Fél
az izolációtól? Nagyon – kicsit – egyáltalán nem”. Úgy tûnik, az izolációs fenyegetés és félelme társadalmilag nem elfogadott módjai a viselkedésnek és reagálásnak, és az emberek nagy részében nem is tudatosulnak. Így hát – ahogy Durkheim kijelenti az 1895-ben kiadott Rules of the Sociological Methodban – ha az alanyt
közvetlenül nem lehet elkapni, indikátorokat kell keresni; ezek olyan jelek, amelyek nem azonosak az alannyal, de következtetéseket lehet levonni belôlük az
alanyt illetôen.
A hetvenes években választási kutatásaim során használtam ilyen indikátorokat az izolációs fenyegetéssel kapcsolatban, feltettem egy kérdést egyrészt egy
autóról, amelyre egy politikai párt matricája van ragasztva, és valaki felhasította
a gumijait (Noelle-Neumann, E [1984, 52. skk.] The spiral of silence. Public opinion
– our social skin. Chicago University of Chicago Press.)), másrészt egy autósról,
akinek egy gyalogos nem ad felvilágosítást. „A vezetô egy párt kitûzôjét viseli. Mit
gondol, melyik pártét?” – végzôdik a második kérdés (Noelle-Neumann 1984, 5.
skk.). Feltettem egy kérdést arról is, hogy melyik párt plakátjait tépik le gyakrabban, ez a párt szimpatizánsaival szembeni izolációs fenyegetés indikátora volt.
De értek kudarcok is. Egyes, szociometrikusnak nevezhetô tesztek nem váltak
be. A válaszadóknak képeket mutattam egy embercsoportról, és egy magányos
emberrôl, aki távolabb állt vagy ült, mintha kiközösítették volna. Ezeket azonban
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nem izolációs fenyegetésként értelmezték, hanem úgy, hogy az izolált személy a
többiek felettese.
Az izolációs fenyegetés leírását több különbözô területen is megtaláltam,
például az antropológiában, ahol szerepel Margaret Mead leírásában a primitív
népek körében tapasztalható közvélemény-folyamatokról és Haviland
munkájában (1977) a pletykáról, ami tudományos eszközökkel vizsgált a zinacanteco indiánok körében; legáltalánosabban pedig a szégyenbüntetés jogtörténetében, amelyben a különbözô társadalmakkal kapcsolatban rengeteg változatban megjelenik. Én azonban egy egyszerû módját kerestem az izolációs fenyegetés tesztelésének, és ezt nem találtam, egészen addig, amíg át nem néztem a
csoportdinamika szakirodalmát.
A csoportdinamika – a szociálpszichológiának a harmincas években kialakult
speciális területe – célja annak tanulmányozása, hogy mi adja a csoportok kohézióját: mi biztosítja folyamatosságukat? Mi történik, ha egyes tagok megszegik a
csoport szabályait, és ezáltal széthullással fenyegetik a csoportot?
A csoportdinamikai kutatások egy háromlépcsôs folyamatot írtak le: elôször a
csoport barátságos módon, meggyôzés útján próbálja visszanyerni a szabályokat
megszegô tagot. Ha ez nem sikeres, a második lépcsôben kizárással fenyegeti
meg a deviánst. A harmadik fokozat, amikor semmi nem használ, a véget jelzi.
A csoportdinamika kutatói úgy hívják ezt a jelenséget, hogy „a csoport átrajzolja
határait”, azaz kizárja a deviáns tagot (Cartwright–Zander 1968, 145). Ez erôsen
emlékeztet Edward Ross (1969) szavaira a társadalmi kontrollról szóló könyvében,
amelyben leírja, hogyan erôlteti rá a társadalom a konformitást az ellenkezô tagra,
egészen addig, amíg „a halott tag kihull a társadalmi testbôl” (92; lásd még
Noelle-Neumann 1984, 95). Érdekeltek az egyén fenyegetésének módjai, és
rengeteg utalást találtam ezekre Stanley Milgram Franciaországban és Norvégiában végzett konformitáskísérleteiben, aki találékonyan alkalmazta az akusztikus
fenyegetô jelzéseket: a fütyülést, a fújolást és a gúnyos nevetést.
Ezek alapján terveztem meg egy fenyegetéstesztet, melyet reprezentatív
felmérésekhez használtunk a Német Szövetségi Köztársaságban és NagyBritanniában egyaránt. Az elsô felmérésben a kérdés szövege a következô volt:
Egy atomenergiáról szóló, nemrég lezajlott nyilvános vitán egy incidens tört
ki. Két szószóló volt: egyikük az atomenergia mellett, a másikuk ellene
érvelt. Az egyik beszélôt a közönség kifújolta. Ön szerint melyiküket: az
atomenergiát támogató vagy az azt ellenzô beszélôt?
A német válaszadók 72%-a azon a véleményen volt, hogy az atomenergiát
támogató beszélôt fújolták ki; 11% azt válaszolta, hogy az atomenergiát ellenzôt.
A megkérdezettek kevesebb mint egyötöde nem tudott válaszolni (Allensbachi
archívum, 1989). Nagy-Britanniában a többség szintén az atomenergia támogatójával asszociálta az ellenséges magatartást, de kisebb arányban (lásd 1.
táblázat). Ez azt jelzi, hogy a válaszadók Németországban és Nagy-Britanniában
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is tisztában voltak az izolációs fenyegetéssel, és úgy gondolták, tudják, melyik
oldal milyen erôs; csak egyhatoduk nem tudott dönteni.
Ugyanezzel a teszttel mérhetô az egyéb témákkal kapcsolatos izolációs
fenyegetés is. Minél átláthatóbbak az erôviszonyok, annál biztosabb, hogy e
befolyásolni fogja a nyilvános megszólalás vagy hallgatás szándékát.
1. táblázat Az izolációs fenyegetés tesztelése az NSZK-ban és Angliában:
16 év feletti populáció
Atomenergia. Kérdés: „Egy atomenergiáról szóló, nemrég lezajlott nyilvános
vitán egy incidens tört ki. Két szószóló volt: egyikük az atomenergia mellett,
a másikuk ellene érvelt. Az egyik beszélôt a közönség kifújolta. Ön szerint
melyiküket: az atomenergiát támogató, vagy az azt ellenzô beszélôt?”

Az atomenergia
támogatóját
Az atomenergia ellenzôjét
Nem tud dönteni
Összesen

1989. február,
NSZK
(%)
72

1989. március,
Nagy-Britannia
(%)
62

11
17
100

25
13
100

Forrás: Németország: Institut für Demoskopie Allensbach, IfD 5016 felmérés, 38. kérdés:
2213 válaszadó. Nagy-Britannia: Social Surveys (Gallup Poll) Limited, kb. 1000 válaszadó.

Kétséges ugyanakkor, hogy a német és angol válaszadóknak feltett kérdések
elfogadhatóak lennének-e olyan kultúrákban, amelyeket a társadalmi érintkezésben nagyobb tartózkodás jellemez. Bár úgy tûnik, a közvélemény
nyomása minden idôben és kultúrában megvolt – példának okáért a kínai
nyelvben már a 4. században is létezett a közös és a vélemény jelentésû írásjelek állandósult kapcsolata –, a kérdéseket úgy kell megfogalmazni, hogy
egyetemesen alkalmazhatók legyenek, ha egyetemes elméletként akarjuk
tesztelni az elhallgatási spirált. Japánban például a következô kérdéssel
teszteltük az izolációs fenyegetést:
A környéken vita alakult ki az atomenergiáról. A jelenlévôk egyike mellett,
egy másik ellene érvelt. Késôbb egyikükrôl elítélôen kezdtek pletykálni a
háta mögött. Mit gondol, melyikükrôl?
A tesztnek ez a változata azt a tényt használja ki, hogy a pletyka minden társadalomban az izolációs fenyegetés eszközeként mûködik.
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Az izolációs félelem tesztje
Az izolációs félelemre hasonló módszerrel kell empirikus bizonyítékot
szerezni, mint az izolációs fenyegetés esetében. Az izolációs félelem mint az
emberi cselekedeteket motiváló erô felismerése után azok is elkezdték követelni a módszert annak pontos mérésére, akik az elhallgatási spirál
elméletéhez kritikusan viszonyultak.
Az elmélet elsô publikációiban Aschnak (1951, 1952) az ötvenes évek elején
folytatott híres vonalhosszkísérletére hivatkoztam mint az izolációs félelem
bizonyítékára. Ezeket a laboratóriumi kísérleteket azonban a kritikusok több
okból is elutasították. Azzal érveltek, hogy a kísérlet alanya – akinek meg kellett állapítani, hogy három különbözô hosszúságú vonal közül melyiknek a
hossza egyezik a bemutatott sablonéval – azért fogadta el a tíz másik – a kísérlet céljába beavatott – személy szemmel láthatóan téves véleményét, mert nem
bízott magában, nem pedig az izolációs félelem miatt. Mi több, Asch további
kísérletei is azt mutatták, hogy ha egy vagy két másik személy is helyes választ
adott, az már elegendô volt az alanynak, hogy ne válaszoljon hibásan. Ebbôl azt
a következtetést vonták le, hogy az izolációs félelem nem lehet különösebben
erôs, ha egy-két másik személy már elég az embernek, hogy kiálljon a
véleménye mellett (Salmon–Kline 1985, 8). Az izolációs félelemnek ez a számûzése a laboratórium mesterséges körülményei közül – ahol nincs tényleges
izolációs fenyegetés, nem játszanak közre morális és esztétikai megfontolások, és
nincs nyilvánosság sem – természetesen nem jelenti azt, hogy az izolációs
félelem gyenge volna valóságos körülmények között. Ahogyan az izolációs
fenyegetés esetében, most is szükséges volt egy egyszerû, valóságorientált teszt
felmérések és interjúk során történô elvégzése.
Elôször, a nemdohányzók jelenlétében való dohányzásról szóló vitát felhasználva, kidolgoztam a „fenyegetéstesztet” (Noelle-Neumann 1984, 42.
skk.). A beszélgetés során a dohányosok egy filmbejátszást láttak, amelyen
egy személy dühösen azt mondja: „Szerintem a dohányosok szörnyen tapintatlanok. Másokat is kényszerítenek arra, hogy azt az egészségtelen füstöt
lélegezzék.” A válaszadókat megkértük, hogy reagáljanak erre. Az eredmények azt mutatták, hogy ilyen helyzetben, nemdohányzók jelenlétében,
a dohányosok többsége kevésbé áll ki nyilvánosan a dohányzás mellett.

A szégyenkezés mint az izolációs félelem kifejezôdése
Erving Goffman munkáinak tanulmányozása segített a legtöbbet az izolációs
félelem létezésének bizonyításában és felmérésekhez való felhasználásában.
Goffman sem az izolációs félelem, sem a közvélemény terminusokat nem használta. Azt vizsgálta, hogyan befolyásolja az egyén viselkedését az, hogy
egyedül van-e, vagy másokkal. A kutatás fókuszában az ember szociális ter-
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mészete áll. Ezzel egy lépéssel tovább ment, mint a csoportdinamika kutatói,
akik kizárólag az embercsoportok vizsgálatával foglalkoztak – elsôdleges
vagy referenciacsoportokkal. Goffman rávilágított arra a területre, amely
addig mintegy a tudomány vakfoltja volt: a nyilvánosságra a szociálpszichológia szempontjából. Egyik írásának, a Behavior in Public Places-nek (1963)
lakonikus tömörségû címe („Nyilvános viselkedés”) a nyilvános helyzet
tudatosságát teszi tudományos kutatás tárgyává.
1873-ban megjelent, Az érzelmek kifejezôdése az embernél és állatoknál címû
könyvében Darwin azokat az emberi reakciókat írja le, amelyek megjelennek, ha az egyén mások társaságában van, de szinte soha, amikor egyedül.
Tisztán mutatja az ember szociális természetét a szégyenérzet, amelynek
Darwin szerint több látható fizikai jele is van, mint például az elpirulás vagy
elsápadás; izzadás; dadogás; ideges gesztikulálás; hadaró, abnormálisan
magas vagy mély hangú beszéd; mesterkélt vigyorgás; vagy félrenézés
(amit Darwin úgy magyaráz, hogy az ember megpróbálja nem észrevenni,
hogy figyelik, és ezért kerüli a szemkapcsolatot.
Darwin az emberi természet két oldalát különbözteti meg, egy kifelé és egy
befelé tekintôt. Amikor az egyén kifelé orientálódik, a szociális természetét
követ; ezt objektív jelek is megerôsítik, mint például az elpirulás, ami az állatoknál nem létezik. Darwin megkülönbözteti a bûntudat, a szégyen és a szégyenlôsség érzését: valaki érezhet mély szégyent egy kisebb hazugság miatt
elpirulás nélkül is, de amint úgy gondolja, hogy a hazugságára fény derült,
elvörösödik. A szégyellôsség. Állítja Darwin, piruláshoz vezet. A szégyenlôsség
azonban pusztán ara való érzékenység, hogy mások mit gondolhatnak rólunk,
olyan érzékenység, amelyet az ember szociális természete vált ki.
Goffman (1956) továbbvitte Darwin megfigyeléseit, és felállította a késôbbi kutatások programját. Ez kínos helyzeteket és az ilyesmire különösen
érzékenyen reagáló személyeket foglalt magában (270). Goffman azt feltételezte, hogy a szégyenérzetet az inkompetencia, ügyetlenség vagy törvényszegés nyilvánosságra kerülése okozza. Úgy gondolta, hogy ez a büntetés egy
formája, ami arra kényszeríti az embert, hogy, legalábbis nyilvánosan, bizonyos
korlátok között viselkedjen.
Az izolációs félelemmel, és a közvélemény alakulásában játszott szerepével
kapcsolatos kutatásai során a mainzi egyetemen Michael Hallemann is arra az
eredményre jutott, hogy a szégyenérzet az izolációs félelem kifejezôdése. Hallemann (1986, 1989) az Allennsbachi Demoszkópiai Intézettel együttmûködve két
lépcsôben tanulmányozta a kínos szituációkat. Elôször egy mondatkiegészítô
tesztet végeztetett el 2000 válaszadóval. A válaszadóknak rajzokat mutattak – a
férfiaknak férfiakat, a nôknek nôket ábrázoló képeket. A képen az egyik
személy ezt mondja a másiknak: „Képzeld, mi történt velem tegnap, olyan
kínos volt…” A kutató megkérdezte: „A képen ketten beszélgetnek. Sajnos az
egyik férfi/nô nem tudta befejezni a mondatot. Mit gondol, mit akart mondani?
Mi történhetett vele?”
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A második lépésben Hallemann a 2000 kísérleti alany válaszai alapján 30 helyzetet írt le. A következô felmérés során a válaszadó ezeket a helyzeteket kapta
meg, kis kártyákra írva. A feladat a következô volt: „Ezek a kártyák olyan
helyzeteket írnak le, amelyekbe bárki belekerülhet egyszer-egyszer. Kérem, csoportosítsa a kártyákat aszerint, hogy a rajtuk leírt szituációt kínosnak találja-e,
vagy sem!” (Allensbachi archívum, IfD 4031. felmérés, 1983. augusztus).
A 2. táblázatban tüntettem fel a különbözô kínos helyzeteket, valamint az
NSZK-beli, spanyol és koreai felmérések eredményeit. Néhány évvel késôbb a felméréseket megismételték (Allensbachi archívum, IfD 5021.
felmérés, 1989. június). Úgy tûnik, az emberek elképzelése a kínos helyzetekrôl nem nagyon változik. A második felmérés eredményei közel azonosak voltak az elsôével. A teszt során megfigyeltük, hogy a szégyenérzet erôsen függ a kulturális tradícióktól, és országonként nagymértékben változó.
Ugyanakkor rengeteg közös vonás is megfigyelhetô.
Mindhárom országban a válaszadók jelentôs része kínosnak értékelte, ha
bekerülne az újságba, miután megmentette egy gyerek életét: NyugatNémetországban 27, Spanyolországban 37, Dél-Koreában 62%. Ez arra utal,
hogy a szégyenérzet nemcsak a helytelen viselkedéssel kapcsolatban jelenik
meg, mint Goffman feltételezte, hanem sokan akkor is szégyenkeznek, ha
rájuk terelôdik a figyelem, ha nyilvánosság elé kerülnek – akár valamilyen
dicséretes cselekedet következtében.
Figyelemre méltó egyezés mutatkozik az Egy viccet mesél a barátainak, de
senki nem nevet helyzet értékelésében is. A válaszadók átlagosan 40%-a ezt
kínosnak találta, ami a nevetésnek a francia középkorkutató, Jacques Le Goff
(1989) által leírt kettôs szerepével magyarázható. Le Goff leírja, hogy a héber
és a görög nyelv is két külön szót használt a barátságos, kapcsolatot teremtô,
valamint a gúnyos, elkülönítô nevetésre, de a latinban ez a distinkció eltûnik. Lehetséges, hogy a nevetés elmaradása egy vicc után a szolidaritás
megtagadását jelzi, és hogy ez a megtagadás izolációként értelmezôdik.
Hallemann mindenki másnál közelebb jutott az izolációs félelem objektív
méréséhez. A válaszadó által kínosnak minôsített helyzetek száma egy pontszámot
adott ki, amely az illetô szociális természetét értékelte az egészen rendkívüli – rendkívüli – átlagos – korlátozott – nagyon korlátozott skálán, és ennek megfelelôen értékelte
az izolációs félelmet is. Vitás, az egyént izolációval fenyegetô témákon keresztül
vizsgálta az alacsony és magas pontszámú egyének megszólalási és hallgatási tendenciáit, és azt találta, hogy a szégyenkezésre hajlamosabbak az esetek nagyobb
részében maradnak csendben, ha vitás témákról folyik a beszélgetés. Ezután
Hallemann azt vizsgálta meg, vajon van-e általános kapcsolat a szégyenérzetre
való nagyobb hajlam és a több hallgatás között; az eredmények azonban azt
mutatták, hogy kevésbé vitás témákban a magas pontszámot elértek is
ugyanolyan mértékben csatlakoztak a beszélgetéshez, mint az átlagos pontszámmal rendelkezôk. Erre még visszatérek a negyedik, a közvéleménynek a
megszólalásra gyakorolt hatásáról szóló feltételezés tesztelésének bemutatásakor.
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Spanyolország
és Dél-Korea
Feladat: “Ezek a kártyák olyan helyzeteket írnak le, amelyekbe bárki belekerülhet egyszer-egyszer.

2. Kérem,
táblázat
A kínos helyzetek
kultúraközi
Nyugat-Németország,
csoportosítsa
a kártyákat
aszerint,összehasonlítása:
hogy a rajtuk leírt
szituációt kínosnak találj-e, vagy sem!
Azokat a kártyákat,
amelyekr l nem tud véleményt mondani, tegye félre!”
Spanyolország
és Dél-Korea
Kínosnak találná

Valaki nyilvánosan megüti önt
Egy bolt alkalmazottja ártatlanul megvádolja önt,
hogy lopott a boltból
Egy üzletben véletlenül lever egy értékes vázát,
ami összetörik
Az étteremben a nadrágjára önti a levest
Amikor sorra kerül a bolti pénztárban, észreveszi,
hogy nincs önnél pénz
A színházban ül, és meg van fázva, de nincs
önnél zsebkendô
Hangversenyen van a barátjával, aki elalszik,
és horkolni kezd
Egy csoporttal beszélgetnek valakirôl, aki azonban
mindent hall, és végül csatlakozik a csoporthoz
Nyilvánosan csúfolják önt
A zsúfolt utcán megcsúszik és hasra esik
A vonaton benyit a mosdóba, de ott ül valaki,
aki elfelejtette bezárni az ajtót
Megszólít valakit, de eltéveszti a nevét
Egy barátjánál van vendégségben, és benyit
egy szobába, ahol valaki öltözködik
Meglátja egy régi barátját, és ráköszön, de
továbbmegy anélkül, hogy önre nézne
Találkozik egy régi barátjával, de nem emlékszik
a nevére
Megizzad a munkában, de el kell mennie vásárolni,
mielôtt megmosakodhatna
Nyaralni megy a barátaival. A megérkezéskor veszi
észre, hogy a helyszín egy nudista strand
A vonaton a kalauz elkéri a jegyét, de ön nem találja
Egy viccet mesél a barátainak, de senki nem nevet
Eljön önhöz a vízvezeték-szerelô, de a lakás nincs
kitakarítva
Késôn mosta ki a ruháit, ezért húsvétkor [Koreában:
újév napján] még mindig ott lógnak a szárítón
Egy telefonfülkébôl bonyolít le egy fontos hívást, és a
beszélgetés elhúzódik. Ketten-hárman már
ott állnak ön mögött
Megszólítja egy tv-riporter egy bekapcsolt kamerával
Kiment egy gyereket a vízbôl. Ezután egy riporter
ragaszkodik ahhoz, hogy betegye a fényképét a helyi
újságba
Hétvégén elfogy önnél a vaj vagy margarin, és kénytelen
a szomszédjától kölcsönkérni
Déltájban veszi észre, hogy nem tisztította ki a cipôjét
A szállodai szobájában a vékony falak miatt hallja, mi
történik a szomszéd szobában
Találkozik valakivel az utcán, és nem tudja, hogyan
köszönjön neki
A vonaton egy félig üres szakaszban az utasok egyike
elkezd magában beszélni
Rossz számot hív telefonon
Megszólítják önt, de eltévesztik a nevét

NSZK,
1983
(%)

Spanyolo.
1984
(%)

Dél-Korea,
1986
(%)

79

83

92

78

89

88

78
70

84
73

92
74

69

65

84

63

66

41

63

59

63

56
56
56

51
68
76

64
76
75

55
52

71
37

88
65

50

73

94

49

46

64

45

41

66

44

44

22

43
–
40

59
–
41

–
92
46

36

43

36

33

17

28

31
28

39
39

69
74

27

37

62

27
26

27
25

40
11

24
23

33
37

35
48

15
12
12

31
16
18

23
26
28

Összesen

1343

1498

1766

n

2009

1499

342
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Feladat: „Ezek a kártyák olyan helyzeteket írnak le, amelyekbe bárki belekerülhet egyszer-egyszer. Kérem, csoportosítsa a kártyákat aszerint, hogy a
rajtuk leírt szituációt kínosnak találja-e, vagy sem! Azokat a kártyákat, amelyekrôl nem tud véleményt mondani, tegye félre!”
Forrás: NSZK – Allensbachi archívum IfD 4031 felmérés, 1983. augusztus, 16 év feletti lakosság.
Spanyolország – DATA, S. A. 1984. június, 15 év feletti lakosság. Dél-Korea – Tokinoya, 1986.
szeptember, 20 év feletti lakosság.
Megjegyzés: Azokat a kérdéseket, amelyek mellett nem szerepel szám, az adott országban nem
tették fel.

A kvázistatisztikai érzék tesztelése
Az elhallgatási spirál elmélete – pontosabban annak harmadik feltételezése –
szerint az izolációs félelem arra sarkallja az embereket, hogy megpróbálják
felbecsülni a közvélemény állását. Erre a jelenségre alkottuk meg a kvázistatisztikai érzék terminust: az embereknek, folytatódik a feltevés, megvan a
képességük, hogy egy nyilvános vitában felmérjék az erôviszonyokat.
Közvetett bizonyítékként arra a megfigyelésre hivatkoztam, hogy a
válaszadók nagy többsége habozás nélkül válaszolt arra a kérdésre, hogy
„Mit gondolnak errôl a legtöbben?”, ami azt jelzi, hogy az interjú elôtt is
pontos elképzelésük volt errôl (Noelle-Neumann 1984, 10; 1. táblázat). Nem
csupán Németországban, de Nagy-Britanniában (Gallup Political Index,
1987; 1988) és az Egyesült Államokban (Donsbach–Stevenson 1984) is azt
mutatják az eredmények, hogy a lakosság nagyobb része fel van készülve
arra, hogy kérésre felbecsülje a szemben álló felek erejét.
3. táblázat Az abortuszhoz való hozzáállás trendje
Kérdés: „Itt ketten beszélgetnek a terhesség korai megszakításáról. Melyikük álláspontja van közelebb az önéhez?”
[A mellékelt illusztráción a következô megnyilatkozások olvashatók:
„Az abortusz gyilkosság. Ezért alapvetôen tiltani kellene. Csak akkor volna
szabad engedélyezni, ha a terhes nô élete veszélyben van.”
„Nem értek egyet. Minden nônek joga van eldönteni, hogy akar-e gyereket,
vagy sem. Engedélyezni kellene az abortuszt.”

Az abortuszhoz való általános jog mellett
Az abortuszhoz való általános jog ellen
Nincs véleménye, vagy nem tud dönteni
Összesen

1972.
április a
(%)
59
25
16
100

1983.
július
(%)
44
39
17
100

1988.
január
(%)
33
49
18
100
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A tény, hogy a népesség ekkora hányada képes felbecsülni az erôviszonyokat, ellentmond annak a feltételezésnek, amely szerint a közvélemény
folyamatának résztvevôi pusztán tudás és érdekek által jellemezhetô „közönségeket” vagy érdekcsoportokat alkotnak. Ahogy a nyilvános vita tárgya morális dimenziót kap – Davison (1989) „morális szenvedélyrôl” ír –, és ez ezzel
kapcsolatba kerül az izolációs félelemmel, beépül a közvéleménybe, áthatolva
a falakon (Ihering 1883, 180), és „a legszélsô kiszorul az Alpokból” (Müller
1777/1819, 41), ahogy a 18. és 19. századi szerzôk írják.
Az egyik kritika szerint az egyének nem a megfigyeléseikre építik a becsléseiket, hanem – ún. „tükörpercepció” (Taylor 1982) – a saját attitûdjeik alapján becsülik meg, hogy mit gondol a többség. Mi több, ezek a becslések gyakran tévesek.
A tesztek megerôsítették a tükörpercepció elméletét, ugyanakkor az továbbra
is bizonyos, hogy egy adott tábor ereje növekedésének vagy csökkenésének kollektív percepciója, a személy meggyôzôdésétôl függetlenül, pontos. A 3. és 4.
táblázat 1972 és 1988 között mutatja az abortuszról alkotott vélemény változását,
illetve a közvélemény állásának felbecslését a liberálisabb abortusztörvényt
támogatók és ellenzôk körében. Egy másik, a halálbüntetésrôl való véleménynyel kapcsolatos példát már bemutattunk a most folyó kritikai vita elsô szakaszában, amelybôl kiderült, hogy a közvélemény változásait a személy pozíciójától függetlenül sikerült érzékelni (Noel-Neumann, E. [1985]. The spiral of
silence: A response. in Sanders, K. R. – Kaid, L. L. – Nimmo, D. [eds.] Political
communication yearbook, 66–94, Carbondale: Southern Illinois University Press)
4. táblázat A közvélemény állásának megbecslése jól tükrözi
az attitûdökben átható trendeket
Kérdés: „Mit gondol: Németországban a többség támogatja vagy ellenzi a
terhesség elsô három hónapjában végzett abortuszt [minden más interjúban
4. táblázat
a terhességmegszakítás
szó szerepelt] engedélyezését?”

Teljes népesség
A többség támogatja
A többség ellenzi
Kbörülbelül egyenlô/nem tudja
Összesen
Az abortuszt támogatók
A többség támogatja
A többség ellenzi
Körülbelül egyenlô/nem tudja
Összesen
Az abortuszt ellenzôk
A többség támogatja
A többség ellenzi
Körülbelül egyenlô/nem tudja
Összesen

1972.
április a
(%)

1983.
július
(%)

1988.
január
(%)

45
18
37
100

28
36
36
100

34
38
38
100

61
13
26
100

45
21
34
100

39
24
37
100

23
34
43
100

17
52
31
100

16
50
34
100
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Forrás: Allensbachi archívum, IfD 2081, 4030, 4099 I+II. felmérések.
Megjegyzés: a Az 1972-es kérdés eredeti szövege a következô volt: „Saját véleményétôl
függetlenül: ön szerint Németországban a többség támogatja vagy ellenzi a terhesség elsô
három hónapjában végzett abortusz engedélyezését?”

A közvélemény állásának érzékelése gyakran torzul, ezt a helyzetet a húszas
évek vége óta pluralisztikus ignoranciának nevezik (Fields–Schumann 1976; Katz
1981; O’Gorman–Garry 1976; Taylor 1982). Ez alapvetôen igazolja az elhallgatási
spirál elméletének azt az állítását, hogy a közvélemény állásának felmérése két
forrásból ered: az egyéneknek a saját életszférájukon belüli közvetlen, és a
tömegmédián keresztül történô közvetett megfigyeléseibôl. Ha egy bizonyos
álláspont dominál a médiában, akkor ez az erejének túlbecsülését eredményezi.
Ez azonban nem cáfolja meg azt a feltételezést, hogy az egyének folyamatosan
próbálják kvázistatisztikai érzékük segítségével felbecsülni az erôviszonyokat.

Annak tesztje, hogy a közvélemény állása
befolyásolja-e a megszólalást, illetve elhallgatást
Ennek a becslésnek az eredménye – negyedik feltételezésünk szerint –
erôsen befolyásolja az egyén nyilvános viselkedését, ezen belül a vélemény
kinyilvánítását vagy eltitkolását, a megszólalást vagy elhallgatást. Az egyik
oldal jeleinek erôsödése, vagy a másik gyengülése mozgásba lendíti a spirált.
Ennek tesztelésére elôször a választási közvélemény-kutatások során tettem fel
egy kérdést, ami arra vonatkozott, hogy mennyire hajlandó az illetô nyilvánosan kifejezni meggyôzôdését kitûzôk vagy matricák viselésével (NoelleNeumann 1980, 158). Megközelítettem a kérdést a másik oldalról is – a megszólított oldaláról: „Megpróbálták a közelmúltban meggyôzni arról, hogy kire
szavazzon?”. Ha igen: „És mit mondtak, kire?” (Noelle-Neumann 1986, 81).
A vitástémákban való megszólalás hajlandóságát általában a következôhöz hasonló kérdésekkel szokás tesztelni: „Tegyük fel, hogy egy ötórás
vonatút során valaki a fülkében rendkívül kedvezôen [más interjúkban: kedvezôtlenül] nyilatkozik a … pártról. Szóba állna vele, vagy nem?”. Amikor
azonban az elmélet terjedni kezdett, felmerült a probléma, hogy ez a teszt
nem mûködik olyan országokban, ahol nehéz elképzelni egy ötórás vonatutat.
Ezért kidolgoztunk egy másik kérdést: „Tegyük fel, hogy egy ötórás buszozás során megállnak pihenni. Az utasok egyik csoportjában valaki arról
kezd beszélni, hogy támogatni kell-e a …-t. Szóba állna ezzel az illetôvel,
hogy jobban megismerje az álláspontját, vagy nem?” (Allensbachi archívum,
IfD 4093/II. felmérés, 71A kérdés).
Donsbach és Stevenson német–amerikai kutatócsoportja (1984, 1986) kidolgozott egy tesztet, melynek során egy televízió–riporter kéri fel az embereket az
utcán egy interjúra valamilyen vitás témában. Ennek az a hátránya, hogy a
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televízió túl nagy nyilvános dimenziót alkot. Hallemann úgy találta, hogy az
izolációs félelem a közösség méretével együtt növekszik; egy ilyen kérdésre
tehát az emberek döntô többsége megtagadja a választ, függetlenül attól, hogy
a közvéleményt a magukéval egyezônek érzik-e, vagy sem. Az ilyen tesztek
eredményei tehát kevésbé jelentôségteljesek.
A kritikák szerint a megszólalás vagy elhallgatás, a meggyôzôdés kimutatása kitûzôkkel vagy matricákkal egyéni hajlam és beállítottság függvénye. Azonban, mint arra már korábbi írásaimban is rámutattam, ez
pusztán az egyéni hajlamok és az izolációs fenyegetésre való reakciók közti
választás kérdése; a különbözô tényezôk együttesen hatnak, és erôsítik vagy
gyengítik, de nem oltják ki egymást (Noelle-Neumann 1984, 29. skk.). A szégyenérzet kutatása megmutatta, hogy az emberek különbözô mértékben
érzékenyek az izolációs fenyegetésre. Ugyanakkor az is kiderült, hogy az
érzékenyebb emberek sem általában kevésbé hajlamosak kiállni a nézeteik
mellett, csak izolációval fenyegetô, vitás témák esetén (uo. 25. skk.).

Esettanulmány a közvélemény folyamatáról: az atomenergia
A viselkedés négy módozatának együttes hatását a közvélemény folyamatára az atomenergia példáján mutatjuk be. Ennek egy fontos elôfeltétele teljesült: elvégezhetô a hét legbefolyásosabb nyomtatott nyugatnémet médium,
négy napi- és három hetilap 1965 és 1986 közötti tartalmának elemzése
(Kepplinger 1989). A közvélemény folyamatának elemzésekor a befolyásos
olyan médiumot jelent, amelyre más médiumok hivatkoznak.
A hetvenes évek második felére a tartalomelemzés az atomenergiával
foglalkozó cikkek számának jelentôs növekedését, ugyanakkor a pozitív
hozzáállás negatívba való átfordulását mutatja (2. ábra). Allensbach csak a
hetvenes évek közepétôl kezdte vizsgálni az emberek attitûdjeit az atomenergiával kapcsolatban, illetve becsléseiket a közvéleményrôl ugyanebben a
témában, akkor, amikor a média egyre nagyobb terjedelemben kezdett
foglalkozni ezzel, és a cikkek hangneme már alapvetôen negatív volt. De a
lakosság nagyobb része 1984-ig támogatta az atomenergiát. Annak felbecslése azonban, hogy a többség hogyan gondolkodik errôl, már a felmérések
1977-es kezdetekor is negatív volt, és 1979-tôl rohamosan még negatívabbá
vált. Ez esetben helyénvaló a pluralisztikus ignorancia kifejezés használata
(lásd 5. és 6. táblázat).
A többség hosszú távon a média és a megbecsült közvélemény álláspontjához igazodik (lásd 3. ábra). 1981 tavaszáig annak felbecslése, hogy hogyan
változik az atomenergiáról alkotott közvélemény a jövôben, túlnyomórészt
pozitív volt. 1981 ôszétôl az atomerômûveket támogatók egyre inkább védekezô pozíciót vettek fel. Ekkor már szinte senki nem jósol növekedést az
atomenergia támogatásában (lásd 7. táblázat).
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A vita hevességét mutatja, hogy a támogatók felszólalási hajlandósága 1981ig jelentôsen meghaladta az ellenzôkét. Megfordulni pedig csak 1987-ben fordult meg ez az arány (lásd 8. táblázat). Amikor 1989-ben kidolgozták az izolációs fenyegetést tesztelô új kérdést, az eredmények azt mutatták, hogy az atomenergia támogatói komoly izolációs fenyegetésnek vannak kitéve.
2. ábra Tartalomelemzés: a hét legbefolyásosabb nyomtatott médium hozzáállása az
atomenergia témájához, 1965 és 1980 között

Megnyilatkozások száma

4.fejezet

Jelentés: Az atomenergiával kapcsolatos megnyilatkozások száma
Értékelés: az atomenergiára vonatkozó pozitív és negatív
megnyilatkozások száma közötti különbség

1800
1500
1400
1200

Értékelés
1,6

100
800
600

Jelentés

1,2
0,8

400
200

0,4

0,2

Értékelés
–0,8

1965

1970

1975

1980

1985

Forrás: Kepplinger: Die Kernenergie in der Presse: Eine Analyse zum Einfluss subjektiver Faktoren auf die Konstruktion von Realität. K. Zt. f. Soz., 40, 659–683

Ez a példa nagyon jól mutatja a különbözô elemek szerepének kronológiai
sorrendjét a közvélemény folyamatában. A média hangneme vagy annak
változása megelôzi a közvéleményre vonatkozó becslések változását. A becslés változása után következik az egyéni attitûd megváltozása. A viselkedés
– a megszólalásra való hajlandóság – a közvélemény becsléséhez igazodik,
ugyanakkor befolyásolja is azt, egy olyan interakciós folyamatban, ami spirált hoz létre.
Mindazonáltal a közvélemény folyamata nem tûnik kikövetkeztethetônek. Az atomenergia támogatói, akik 1988-ban kisebbségben találták magukat – 25%, az ellenzôk 47%-ával szemben (5. táblázat) –, óriási hajlandóságot
mutatnak arra, hogy megszólaljanak, éppen a közvélemény rájuk nehezedô
nyomása miatt (8. táblázat); nem szálltak be az elhallgatási spirálba. Ezt az
ellenállást „kemény mag” szituációként lehetne leírni.
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5. táblázat Az atomerômûvekkel szembeni attitûd az NSZK-ban 1977 és 1988 között:
16 év feletti lakosság
Kérdés: „Mennyire támogatja vagy ellenzi ön az atomenergia-felhasználást
az NSZK-ban? Meg tudná mutatni ezen az ábrán? A felsô fehér négyzet azt
jelenti: „nagyon támogatom”, az alsó fekete: „nagyon ellenzem”. Minél
közelebb van az ön által jelölt pont a fehér négyzethez, annál inkább támogatja az atomenergiát, minél közelebb van a feketéhez, annál inkább ellenzi. Mit gondol?”

Támogatja (+2 – +5)
Ellenzi (–2– –5)
Egyik sem
Összesen
n

1977.
szept.
(%)
45
23
32
100
2002

1979.
márc.
(%)
49
20
31
100
960

1979.
május
(%)
46
36
28
100
947

1979.
szept.
(%)
42
27
31
100
2032

1981.
márc.
(%)
49
22
29
100
1035

1981.
okt.
(%)
34
30
36
100
1983

1984.
jún.
(%)
44
23
33
100
2079

1986.
júl.
(%)
32
41
27
100
2175

1988.
febr.
(%)
25
47
28
100
2100

Forrás: Allensbachi archívum, IfD 3047, 3065, 3070, 3073, 3094, 4001, 4045, 4175, 5000. felmérés.
Megjegyzés: A skálán a +5 jelentése: „nagymértékben támogatja”, a –5-é: „nagymértékben ellenzi”.

A kemény mag fogalmát (Noelle-Neumann 1974b, 48) igen sokszor értelmezték
félre. Nem stabil attitûdökkel rendelkezô (például mindig ugyanoda szavazó)
személyeket jelent, mint azt egyesek feltételezik (Glyn–McLeod 1985, 54),
hanem egy elnyomott kisebbséget, amely meggyôzôdését illetôen teljesen védekezô pozícióba szorult vissza a nyilvánossággal szemben. Ennek a kisebbségnek a viselkedését alig befolyásolja az izolációs fenyegetés és az izolációs
félelem. Sôt, a kemény mag extrém mértékben hajlamos a felszólalásra. Az adott
témától függôen a kemény mag lehet egy szekta, amely „kihull a társadalmi
testbôl”, vagy egy elôôrs, amely újra mozgásba lendíti, és az ellenkezôjére
fordítja a közvéleményt.
6. táblázat Az atomenergiával kapcsolatos közvélemény felbecslése az NSZK-ban:
16 év feletti lakosság
Kérdés: „Saját pillanatnyi véleményétôl függetlenül mit gondol: támogatja
vagy ellenzi az NSZK lakosságának többsége az atomerômûveket?”

Támogatja
Ellenzi
Egyenlô, vagy nem tud dönteni
Összesen
nn

1977.
szept.
(%)
24
32
44
100
2002

1979.
márc.
(%)
24
32
44
100
1950

1979.
május
(%)
21
36
43
100
947

1979.
szept.
(%)
21
32
47
100
2021

1981.
márc.
(%)
28
24
48
100
1035

1981.
okt.
(%)
17
36
47
100
1983

1984.
jún.
(%)
14
38
48
100
2079

1986.
júl.
(%)
14
44
42
100
2175

1988.
febr.
(%)
13
49
38
100
2100

Forrás: Allensbachi archívum, IfD 3047, 3065, 3070, 3073, 3094, 4001, 4045, 4175, 5000. felmérés.
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Média, közvélemény és az elhallgatási spirál
Ez a dolgozat a közvélemény elméletérôl és az elhallgatási spirál fogalmáról az
elmélet feltételezéseinek, illetve a tesztelésükre szolgáló eszközöknek rendszerszerû prezentációjára összpontosít. Erre azért van szükség, mert az errôl szóló elsô
írásom (Noelle-Neumann 1974a; lásd még Noelle-Neumann 1989a) igencsak
vázlatos volt. A tudományos kommentárok emiatt hajlamosak túlegyszerûsíteni a
fogalmat (Donsbach 1987; Donsbach–Stevenson 1984, 1986).
A legtöbb értelmezés szerint a modell pusztán két független és egy függô változóból áll. A két független változó a) a többségi és kisebbségi vélemény egy adott
témában, ahogy azt az alany a felmérés idején érzékeli, illetve b) az erôviszonyok
jövôbeli változásainak megjóslása lenne. Függô változóként a megszólalásra,
illetve elhallgatásra való hajlandóságot értelmezik. Az ebbôl eredô dinamizmusok
miatt a megszólalásra hajlamosabb oldal erôsebnek tûnik fel, az elhallgatásra
hajlamosabb pedig gyengébbnek látszik, és emiatt fokozatosan gyengébb is lesz.
Látható, hogy ebbôl a vázlatos modellbôl hiányoznak bizonyos tényezôk: a
nyilvánosság, ami nélkülözhetetlen a közvélemény folyamatához, és azt a feltételt,
hogy a folyamat csak morális töltésû viták esetén játszódik le (az izolációs
fenyegetés nem vonatkozik olyan témákra, amelyek nem tartalmaznak morális
vagy esztétikai összetevôt). Nem szerepelnek benne a spirál korai és késôi
állapotai, az elôôrs és a kemény mag, illetve a legfontosabb, a tömegmédia
befolyása sem.
A spirált tesztelô kutatók némelyike azt javasolta, hogy a teszt egyszerûsítése érdekében a média maradjon is ki (Glynn–McLeod 1985, 44).
Ebben az esetben azonban az elhallgatási spirál minden tétele cáfolható
lenne minden olyan téma esetén, amelyben jelentô különbség van a média
hangneme és a közvélemény között. Soha nem találtam még a médiával
szemben haladó elhallgatási spirált, mivel a hajlandóság a megszólalásra
részben a média támogatásának érzékelésétôl függ.
7. táblázat Annak megbecslése az NSZK-ban, hogy hogyan alakul a jövôben a
közvélemény hozzáállása az atomenergiához: 16 év feletti lakosság
Kérdés: „Mit gondol, a jövôben többen vagy kevesebben fogják támogatni
Nyugat-Németországban az atomenergiát?”

Többen
Kevesebben
Nem lesz változás
Nem tudja
Összesen
n

1977.
szept.
(%)
37
20
21
22
100
2002

1979.
márc.
(%)
43
17
21
19
100
1950

1979.
május
(%)
38
25
16
21
100
947

1979.
szept.
(%)
38
18
25
19
100
2021

1981.
márc.
(%)
37
18
24
21
100
1035

1981.
okt.
(%)
23
25
23
100
1983

1984.
jún.
(%)
14
24
42
20
100
2079

1986.
júl.
(%)
9
49
27
15
100
2175

1988.
febr.
(%)
4
58
25
13
100
2100

Forrás: Allensbachi archívum, IfD 3047, 3065, 3070, 3073, 3094, 4001, 4045, 4175, 5000. felmérés.
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3. ábra Az 1965-ös választási év rejtélye. A választási szándék több hónapon át majdnem változatlan maradt, a CDU/CSU és az SPD fej-fej mellett állt. Ugyanakkor a
szavazók között terjedt a nézet, hogy a CDU/CSU fog nyerni. Hogyan történt ez?
Végül a választás várt gyôztese irányába ható halmozott hatást találtunk.
%

30

y=2
9,1

20

5–2,9

3x

10

0

A vélemények tényleges
megoszlása (*index)
y=–
4,79
–2,5
1x

–10

A vélemények észlelt
megoszlása (**index)

–20

–30

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Forrás: Mathes (1989). Sozial-optische Täuschung durch Massenmedien: Die Einschätzung des
Meiningsklimas im Konflikt um die Kernenergie durch Personen mit viel und wenig
Fernsehnutzung. Unpulished mater’s thesis, University of Mainz, West Germany
*index tényleges arány: az atomenergia támogatói mínusz az ellenzôi
**index észlelt arány: azok száma, akik a támogatókat tekintették a többségnek mínusz
azok száma, akik az ellenzôket.

Az általa ismert összes tesztet megvizsgálva Donsbach (1987, 336. skk.) azt állítja, hogy ezek gyakran figyelmen kívül hagynak bizonyos fontos tényezôket,
mint például a tömegmédia pozícióját és hangnemét, amely közbeesô változóként mûködik. Amikor jelentôs a különbség a tömegmédia hangneme és a
többség véleménye között, akkor alakul ki az ún. „csendes többség” (ami, ellentétben Smith [1970] állításával, nem Nixon elnök „találmánya”). A „csendes
többség” nem cáfolja meg az elhallgatási spirál elméletét, hanem megmutatja,
milyen erôsen befolyásolja a tömegmédia a közvéleményt. A média hangneme
izolációs fenyegetést generál. A média hangneme szükséges a közvélemény
állásának felbecsléséhez, és a média teszi lehetôvé az embereknek a
megszólalást, biztosít szavakat és vitalehetôséget, hogy kifejezhessék az általuk
támogatott oldal nézeteit. Amíg egy téma nem kap komolyabb szerepet a
médiában, addig nem fejti ki az izolációs fenyegetést és izolációs félelmet generáló nyomást.*
* A tömegmédia befolyása azonban nem az egyetlen döntô tényezô a közvélemény folyamatában. Ahol a média hangneme és a többség véleménye élesen eltér egymástól, ott
egy felszínes, instabil, ellentmondásokkal teli konszenzus alakul ki, amely kész a gyors
változásra, amennyiben a helyzet tényleges alakulása megcáfolja az elvárásokat.
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A közvélemény elemzéséhez legalább hatféle információra van szükség;
megállapítható, hogy az alábbi információk szükségeltetnek a közvélemény
folyamatának elemzéséhez, és a jövôbeli trendek megjóslásához:
1. a többség álláspontja
2. a közvélemény állásának felbecslése (Mit gondolnak a legtöbben?)
3. a jövôbeli sikeresség megbecslése (Melyik oldal gyôz? Melyik oldal veszít?)
4. a hajlandóság a meggyôzôdés melletti nyilvános kiállásra (megszólalásra)
5. a téma érzelmi és morális összetevôinek mértéke
6. a téma tárgyalásának intenzitása és hangneme az irányadó médiumokban
(azokban a médiumokban, amelyeket más médiumok idéznek, illetve amelyekkel a politikusok foglalkoznak)
Ha sikerül ezeket az információkat összegyûjteni egy adott témában, nagy
biztonsággal megjósolható a közvélemény alakulása. Ezek a jóslások messze
meghaladják a hagyományos elemzéseket, melyek szigorúan az egyéni
felmérések szerinti véleménymegoszlásra alapoznak.
8. táblázat Hajlandóság az atomenergia témájában való megszólalásra az NSZK-ban:
16 év feletti lakosság
1977.
szept.
(%)

1979.
máj.
(%)

1981.
márc.
(%)

1981.
okt.
(%)

1984.
jún.
(%)

1986.
júl.
(%)

1987.
júl.
(%)

1988.
febr.
(%)

Az atomenergiát támogatók
Igen
Nem
Nem tudja
Összesen
n

56
37
7
100
912

61
33
6
100
427

60
32
8
100
509

56
36
8
100
657

45
44
11
100
873

47
44
9
100
693

39
46
15
100
208

45
45
10
100
519

Az atomenergiát ellenzôk
Igen
Nem
Nem tudja
Összesen
n

51
42
7
100
454

64
32
4
100
248

52
36
12
100
225

48
41
11
100
624

45
43
12
100
524

49
37
14
100
906

47
42
11
100
472

52
35
13
100
994

Kérdés: „Tegyük fel, hogy egy ötórás vonatút során valaki a fülkében rendkívül kedvezôen [más interjúkban: kedvezôtlenül] nyilatkozik az atomenergiáról. Szóba állna vele?”
Forrás: Allensbachi archívum, IfD 3047, 3070, 3094, 4001, 4045, 4092/II, 5000 felmérés.
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A szocialitás és az elhallgatási spirál
Az elméletnek a Journal of Communicationben publikált vázlatos verziója
nem hangsúlyozta ki eléggé a tényt, hogy a közvélemény alapja az ember
szociális természete. Rousseau (1750–55/1964) páratlanul jó leírását adja
ennek: „Az ember, mint társadalmi lény, mindig kifelé fordul; az alapvetô
életérzést elôször annak érzékelésén keresztül tapasztalja meg, hogy mások
mit gondolnak róla” (193). Beszélhetünk „társadalmi énrôl is, ami George H.
Mead (1934) elméletének központja: a „szociális én” mindig azzal foglalkozik, hogy a „szignifikáns mások” mit gondolnak.
Az elhallgatási spirál elmélete olyan, az ember szociális természetérôl
alkotott feltételezéseken alapul, amelyek minden eddigi feltételezésnél
messzebbre nyúlnak. Nem húzza meg a határt a „szignifikáns mások”-nál
vagy referenciacsoportoknál, hanem az embereknek arra való érzékenységére összpontosít, hogy milyen benyomást tesznek a közösségre. Ez a
közösség az Edmund Burke-nél (1791/1795) leírt „közös szem” és „közös fül”
(66). Olyan értelemben közös, hogy „mindenki által látható, mindenki által
hallható”. A közösség, mint névtelen bíró, mint egy minden egyént megítélô hatalom. A közösség szociálpszichológiai dimenziója, olyan médiumként való értelmezése, amelyben a közvélemény létrehozhatja az izolációs
fenyegetést és az izolációs félelmet, több figyelmet érdemel, mint amennyit
a korai munkák szenteltek neki.
Mivel nem volt egyértelmû, hogy az elmélet a szociális természetre és a
közös szemre épül, James Beninger (1987) arra a következtetésre jutott, hogy
az elhallgatási spirál „a centralizált médiának kiszolgáltatott atomizált
egyéneket” modellez (551). Valójában azon a már John Locke által is leírt
tulajdonságon alapszik, hogy az emberek egy közös feltételezésre vagy
elôítéletre jutnak, és fenyegetik azt, aki nem fogadja el ezt a konszenzust. Az
egyén nem atomizálódik, hanem szükségleteivel és érzékenységével éppen
hogy beágyazódik egyfajta szolidaritásba.

Az egyéni vélemények átalakulása közvéleménnyé
Most finomíthatjuk egy kicsit Verba megállapítását a közvélemény-elmélet
kudarcának okáról. Verba (1971), mint korábban említettük, úgy tartja,
hogy a közvélemény elmélete azért nem fejlôdött, mert „általában az
egyénre összpontosít mint elemzési egységre” (455). De ez az állítás nem
teljesen pontos. Az elméletet nem az akadályozta a fejlôdésben, hogy az
egyént vette alapul, hanem hogy nem vette figyelembe annak szociális természetét.
A közvélemény-kutások kérdései az egyén véleménye, viselkedése és
tudása felé orientáltak: „Támogatja ön a …?”, „Érdekli önt a …?”, „Aggódik
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ön a … miatt?”, „Ön mit választana?” és így tovább. A valódi közvéleményt
érintô kérdések formája a következô lenne: „Hogy gondolják a legtöbben?”,
„Mi az, ami erôsödik?”, „Mit szabad, mit nem?”, „Min veszne össze akár a
legjobb barátaival is?”, „Ki az, akin gúnyolódni szoktak?”, „Ki az, akit
lehurrognak?”. Az ilyen, a szociális beállítottságot, és ily módon az egyén
szociális természetét vizsgáló kérdések nem szerepelnek rendszeresen a
közvélemény-kutatásokban, különösen nem a választásokkal kapcsolatos
felmérésekben.
Nem mintha a társadalomkutatás teljesen figyelmen kívül hagyná az ember
szociális természetét. Híres esszéjében, a „Toward a Science of Public Opinion”-ban
(1937) Floyd H. Allport a közvélemény kifejezéseként értékeli a hó járdára lapátolását is (18), de ebbôl a közvélemény-kutatás nem vont le következtetéseket. Így
hát még nem kaptunk választ a legfontosabb kérdésre, hogy a százalékban kifejezett egyéni vélemények összességébôl hogyan alakul ki a közvélemény hatalmas struktúrája – a közvéleményé, amely félelmet és rettegést kelt a kormányokban, politikai cselekvésre, valamint „társadalmi és politikai következtetések”
megteremtésére késztetve ôket (Smith 1970), és amely arra kényszeríti az egyént,
hogy ha nem áll mellé, legalább hallgasson (Bryce 1888–1889).
Amennyire tudjuk, az egyének, szociális természetük okozta, folyamatos
egymás közötti interakciója áll az egyéni vélemények közvéleménnyé alakulásának hátterében. Az izolációs fenyegetés, az izolációs félelem, a közvélemény
állásának folyamatos megfigyelése, és az erôviszonyok megbecslése döntik el,
hogy az emberek megszólalnak-e, vagy hallgatnak.
A közvéleménynek ezek a hatalmas erôfeszítést jelentô folyamatai – a témák
meghatározása, a közvélemény megvédése, a közvélemény megváltoztatása,
az értékek összezavarása, beleértve a divat különbözô változatait is – biztosítják a társadalom integrációját és cselekvôképességét.

A nagyközönség és a közvélemény elitje
Harwood Childs (1965) a közvélemény mintegy 50 meghatározását gyûjtötte
össze. Azoktól a bizarr esetektôl eltekintve, amikor az eszközt összekeverték a
vizsgálandó alannyal, ezek a definíciók két kategóriába sorolhatók. Az elsôbe
azok tartoznak, amelyek a közvéleményt a népesség többségére épülô, és
valamilyen kohéziós folyamatokat igénylô konszenzusként írják le. A másodikba azok, amelyek szerint a közvélemény a társadalmi elit véleménye.
Childs olvasatában az egyik fajta definíció kizárja a másikat. De errôl szó
sincs. Soha nem jutunk elôre a közvélemény elméletével, ha nem vagyunk
képesek meghatározni az elit szerepét a közvélemény folyamatában. Senki sem
merné komolyan megkérdôjelezni a hatalmas befolyást, amit az elit a közvélemény folyamatára gyakorol, sem a közvélemény alakításában játszott vezetô szerepét. El kell azonban felejtenünk a 19. és 20. században kialakult és egyre
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terjedô elgondolást az elitrôl – felelôs, jól informált személyek, akik képesek
becsléseket végezni, és akiknek véleményét a kormányok figyelembe veszik
(Speier 1950) – mint a közvélemény elsôdleges formálójáról.
Az alapján, amit eddig tanultunk a közvélemény elméletébôl, azt mondhatjuk, hogy az elitnek csak azon tagjai befolyásolják a közvélemény alakulását, akik hozzáféréssel bírnak a nyilvánossághoz, és ezt igénybe vehetik,
ha a közvélemény folyamata valamilyen fontos témához érkezik. Nem szükséges elvetni a jól informált közönség, az érdekelt közönség (Wilson 1933),
az érdekcsoportok és a közönség mint szemlélô (Lang–Lang 1981) szerepérôl
szóló gondolatokat. Csak észben kell tartanunk, hogy bár befolyással bírnak
a közvéleményre, ne ezek alkotják a közvéleményben lévô nyomást és társadalmi kontrollt.
Ennek a nyomásnak és kontrollnak mindenki alanya, azok is, akik nem
szavaznak, és azok is, akik nem érdekeltek. Miközben ezt a dolgozatot írtam,
egy kollégám, Hans Zetterberg felhívta a figyelmemet Prótagorasz mítoszára,
amit Platón írt le. A mítosz szerint a különbözô tehetségeket Zeusz utasításai
szerint osztották fel az emberek között, és minden egyes ember másfajta tehetséget kapott – például kézmûvesi, zenészi tehetséget, vagy a gyógyítás
képességét. Legvégül Hermész következett, akinek a politikai tehetségeket kellett elosztania, az igazságérzetet és a szégyenérzetet. „Úgy osszam el ezeket az
adományokat, mint a többiek, vagy juttassak belôlük mindenkinek?” – kérdezte Hermész. „Mindenki kapjon belôlük – felelte Zeusz –, mert úgy nem
épülhetnek városok, ha ezekbôl is csak néhányan részesülnek, mint a többibôl”
A mítosz lényege Prótagorasz kérdésében fogalmazódik meg: „Ha nemzet
van, akkor nem kell-e lennie valaminek, ami minden polgárban közös?”
Furcsa, hogy a csoportdinamika annyira összpontosít arra a kérdésre, hogy
mi adja egy csoport kohézióját, de nem foglalkozik azzal, hogy mi garantálja egy nemzet kohézióját. Az elhallgatási spirál elméletét gyakran éri az a
vád, hogy nélkülözi a racionalitást. Tény, hogy a közvélemény folyamatának ez
az elemzése nem tudja garantálni, hogy a jobbik nézet kerekedik felül. A
közvélemény folyamata azonban, amely az izolációs fenyegetésre és az izolációs
félelemre épül, nem nevezhetô irracionálisnak, hiszen egyértelmû, milyen
erôsen függ a társadalom a kohéziójától és integrációjától.

Következtetés
Az elhallgatási spirál elméletébôl levonható következtetések elsôsorban magára
a közvélemény-kutatásra vonatkoznak, ami segített létrehozni és empirikusan
tesztelni az elméletet. Az egyén helyzetével kapcsolatos kérdések repertoárjához – tények, viselkedés, vélemények, motívumok – most egy újabb, az
egyén szociális természetére vonatkozó kérdéstípus adódik: az egyén megfigyelései az izolációs fenyegetésrôl és az izolációs félelemrôl; a múlt, jelen és jövô
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kvázistatisztikai megbecslése; a közvélemény állása és irányelvei; valamint az
egyén viselkedése a közösség szemében.
A tudományos munkára, az elmélet alkalmazására és tesztelésre vonatkozó
következtetések:
– A politikatudományban (például a demokráciaelméletben) az elmélet alkalmazható lenne annak megbecslésére, hogy mennyire veszi figyelembe a
politikai vezetés a közvélemény nyomását. A választási kutatásokra alkalmazva az elmélet a lehetô legátfogóbb eredményeket tudná szolgáltatni
(Noelle-Neumann 1990). Egy eddig nem érintett terület, a közvélemény szerepe
a totalitárius rendszerekben szintén elemezhetô lenne az elmélet segítségével,
mint azt drámai körülmények közt tapasztalhattuk.*
– A szociálpszichológia a kisebbségekkel és idegenekkel szembeni tolerancia,
illetve agresszió, a hangadók elmélete, illetve a sztereotípiák tanulmányozására
használhatná az elméletet.
– A szociológia a társadalmak elemzésénél, a konszenzus és integráció
mértékének vizsgálatakor vehetné hasznát, illetve olyan helyzetekben, amikor
az integrációt valamilyen válság veszélyezteti.
– A történettudományban a forradalmak elemzésekor, illetve annak tanulmányozására használható, hogy mit kezdtek a nagy uralkodók a közvéleménnyel.
– A kommunikációtudományban különösen a tömegmédia hatásainak vizsgálatához, és a propaganda tanulmányozásához, valamint irodalmi szövegek
elemzéséhez lehetne használni.
– A jogtudomány a közvélemény és a törvény kapcsolatának tanulmányozásában vehetné hasznát.
– Végül a teológia és filozófia is alkalmazhatná a morálfilozófiában, ahol az
ember szociális természetébôl eredô cselekvések új értékelés tárgyai.
Ezenkívül az ebben a században kidolgozott társadalomtudományi elméletek
közül is össze kell kapcsolni néhányat az elhallgatási spirál elméletével. Ilyen
például a referenciacsoport-elmélet, a racionális választás vagy kollektív cselekvés
elmélete, a csoportdinamikai és konformitáselméletek, vagy a szimbolikus interakció elmélete. Mindez új távlatokat nyitna meg a jövôbeli munka elôtt.
Az elméletbôl levonható legfontosabb következtetés, hogy lehetôséget
nyújt kettôs, az egyéniség és a szociális természet polaritásának kitett természetünk megértésére.

* A politikusok sokkal elôbb alkalmazták az elhallgatási spirál elméletét, mint a tudományos
kutatás. Conradt (1978, 40. skk.) az 1976-os német szövetségi választásokról szóló jelentésében
leírja, hogy az elmélet elsô publikálása után három évvel a kampánystratégák már felhasználták az elmélet eredményeit, hogy elhallgatási spirált indítsanak el.
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Függelék
A közvélemény az elhallgatási spirál elméletében használt eleminek áttekintése segíthet összevetni Wilson (1933) és Childs (1965) hagyományos
közvélemény-elméletét ezzel a dolgozattal:
– Közösség: A közös szem, a közösség mint ítélô hatalom, amelytôl egyaránt félnek a kormányok, és a társadalom minden egyes tagja.
– Vélemény: Értékalapú témákkal kapcsolatos attitûd és viselkedés.
– A közvélemény formálódása: Az értékalapú témákra vonatkozó különbözô
nézetek konszenzuskereséshez vezetnek az izolációs fenyegetés és az izolációs félelem kihasználásával, majd egy nézet dominánssá válik.
– A közvélemény formálói: A társadalom összes tagja egy adott idôben és
helyen (Platón a gyerekeket is idesorolja).
– Integráló funkció: A közvélemény hagyományos 20. századi elméleteiben
(például Wilson, 1933) a hangsúly a részvétel eszméjén van. Az elhallgatási
spirál elméletében a közvélemény a társadalom integrálódását szolgálja.
– Közvélemény: A közösségben megállás nélkül zajló folyamat, amely az
ember szociális természetén alapszik, és amely biztosítja a konszenzus
kialakulását és fennmaradását az értékalapú témákkal kapcsolatban. Ennek
a dolgozatnak acélja, hogy eljusson a közvélemény egy olyan koncepciójáig,
amely kihangsúlyozza és tisztázza a közvélemény erejét. Szakkifejezésekkel
leírt definíciója nem változott az elmélet elsô publikálása óta: a közvélemény
egy olyan, értékalapú témával kapcsolatos vélemény, amelyet nyilvánosan
lehet hangoztatni a szankcióktól való félelem nélkül, és amely alapján a cselekvés nyilvánossá tehetô.
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Diana C. Mutz
Túl a személyes befolyáson – a személytelen társulások
növekvô befolyása
A társadalmi hatásoknak a mai amerikai társadalomban megnövekedett fontosságú személytelen formáit körvonalazva mindeddig a tömegkommunikáció természetének a múlt században végbement változásaira koncentráltam. Ha azonban csupán a tömegkommunikáció változásait vennénk
tekintetbe, akkor figyelmen kívül hagynánk az interperszonális társadalmi
kapcsolatok terén az azokkal párhuzamosan végbement változások óriási
jelentôségét. Továbbá, ha ennek a trendnek a gyökereit kizárólag a jelen
évszázadban keresnénk, akkor szem elôl tévesztenénk az imperszonális
hatások és a nagy léptékû gazdasági és társadalmi változások közötti fontos
kapcsolatokat, amelyek visszavezethetôk az ország alapításáig. Noha a
tömegkommunikációban bekövetkezett változások hatása kétségkívül
hatalmas volt, ezt a fejezetet annak a háttérkörnyezetnek a felvázolásával
kezdem, amelyben ezek a változások végbementek. A társadalmi kapcsolatok jellegének nagyobb átalakulásai kövezték ki az utat a média szerkezetében és tartalmában megnyilvánuló alábbi négy fô trend érvényesüléséhez, amelyek elôsegítették az imperszonális hatásokat: a tömegközlési
eszközök országos szintûvé válása, a média fokozódó figyelme a kollektív
tapasztalatok bemutatása iránt, az eseményközpontú híradási stílus hanyatlása és a széles körû hit a média politikai befolyásában.

Az amerikai társadalmi kapcsolatok átalakulása
A történész Gordon Wood azt állította, hogy az amerikai forradalom – olyan
mércékkel mérve, mint például a halálos áldozatok száma vagy a bekövetkezett gazdasági veszteségek mennyisége – igen szerény mértékû volt,
azonban „ha a radikalizmust a ténylegesen végbement társadalmi változások mennyiségével, az olyan kapcsolatok átalakulásával mérjük, amelyek az
embereket egymáshoz kötik, akkor az amerikai forradalom egyáltalán nem
volt szerény, hanem éppen olyan radikális volt, mint bármely más forradalom a történelemben”.
A kulcsfontosságú változás az volt, hogy az addig szinte kizárólag interperszonális kapcsolatokra épülô társadalom átalakult olyanná, amely már
magában foglalta a tudatos imperszonális entitásokat és az azokkal való
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kölcsönhatásokat is. Wood, a gyarmati életet olyanként írja le, ahol „az élet
valamennyi aspektusa összefonódott egymással. A háztartás, a társadalom és az
állam – a magánszféra és a közszféra – alig-alig tûnt elválaszthatónak.” A Forradalom elôtt az amerikai gyarmatok olyan kisléptékû társadalmat alkottak,
amely szinte kizárólag szemtôl szemben kialakult kapcsolatokra épült. A tartományi kormányzatok még nem váltak személytelen bürokráciákká, és a
közélet csupán a magánjellegû társadalmi kapcsolatok kiterjesztése volt. Az
emberek kizárólag azokkal cseréltek árut, akiket ismertek és akikben bíztak,
nagy hangsúlyt helyezve ily módon a személyes kötelékekre. Ebben az
információhiányos korszakban a politikai információ szükségképpen személyes
találkozások során, egymást jól ismerô felek személyes kapcsolatai útján terjedt.
Mint Brown (1989, 278) írja: „Az emberek – néha tudatosan, de gyakran nem –
annak tudatában cselekedtek, hogy az információ szájról szájra terjed, és így ami
fontos volt, azt át kellett adniuk másoknak, akik viszont ezt nemcsak elvárták
tôlük, hanem megtették az ô számukra is a múltban, mint ahogy ôk is meg
fogják tenni a jövôben is.”
Az a mód, ahogyan az emberek kapcsolatban álltak egymással, az 1800as évek elején egészen radikálisan megváltozott. Ezek közül a változások
közül sok gazdasági eredetû volt. A 18. század közepén a gyarmatoknak
nem voltak nagy kereskedô vállalataik vagy bankjaik, nem volt értéktôzsdéjük, és nem volt saját valutájuk. A gazdasági tranzakcióknak tehát olyan
emberek között kellett végbemenniük, akik ismerték egymást, és a szemtôl
szemben való találkozások kontextusában kereskedhettek. Wood így ír errôl:
„A gyarmati gazdasági élet figyelemre méltóan egyszerû és személyes
jellegû maradt, és a tengerentúli kereskedôk kivételével kevés gyarmati
lakos tudott bármit is arról a közéleti világról és azokról a nagy,
személytelen intézményekrôl, amelyek otthon átformálták az angolok tudatvilágát. A gyarmati társadalomnak ez az elmaradottsága, ez a primitívsége
a patronálás rendszerét és az egyéni kapcsolatokat részesítette elônyben.”
Noha a hitel idônként már átvette a cserekereskedés helyét a gazdasági
tranzakciókban, korai formáit egyfajta jótékonysági akciónak tekintették, és
maguknak a hiteleknek az alapját is a személyes kapcsolatokon keresztül
kifejlôdött bizalom alkotta. A századfordulóval a váltópénz és a bankjegyek
bevezetése és széles körû elérhetôvé válása drámaian megváltoztatta az
amerikai gazdasági életet. A papírpénz lehetôvé tette az emberek számára,
hogy személytelenebb módon vegyenek részt a gazdaságban, amire a
forradalom elôtti Amerikát jellemzô személyes patrónus-kliens kapcsolatok
világában csak ritkán nyílt lehetôség (Wood 1991).
A 19. század folyamán különféle egyéb változások is hozzájárultak a
társadalmi kölcsönhatások szerkezetének átalakulásához, s ennek során a
hangsúly a helyi és a személyes kapcsolatokról áttevôdött az országos szintû
imperszonális kölcsönhatásokra. A 19. század vége felé az országot átszelô
vasúti hálózat lehetôvé tette, hogy sokféle árucikk gyártása a helyirôl
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országos alapokra helyezôdjön át. Ha a vasútvonalakat a nagyvárosok
egymással való összeköttetésének megteremtésére építették volna meg, mint
ahogyan sok más országban történt, kétséges, hogy a vidéki Amerika
könnyen bekapcsolódhatott volna-e az országos piacokba. Az amerikai
vasútvonalak azonban gyakran „a semmi közepét kötötték össze egy másik
semmi közepével”: a vasutakat „abban a reményben építették, hogy majd
létrehozzák azt a lakosságot, amit szolgálni fognak”.
A kiskereskedelmi hitel kialakulása a hozzánk már közelebb esô idôszakban
„még inkább megváltoztatta mind a társadalmi, mind a gazdasági kötelékeket
az egyének és a számukra helyben élelmiszert, ruházkodást, bútorokat és szolgáltatásokat biztosító ellátók között”. Noha a kiskereskedelmi hitel az amerikai
gazdaságban egészen a 20. század elejéig nem játszott jelentôs szerepet, már az
1800-as évek végén terjedni kezdett. Ahogy a közlekedés és szállítás fejlôdött,
egyre több és több gazdasági tranzakció jött létre egymástól távol élô idegenek
között. Amikor a hitelek igénybevétele tömegessé vált, ez „létrehozta az
embereknek egy második, térben és idôben áthelyezhetô »személyét«, ami
ismertté válhatott és cselekedhetett is, miközben a »valódi személy« idôben és
térben távol maradt az adott cselekvéstôl”. A kiskereskedelmi hitel átszervezte
a társadalmi kapcsolatokat azzal, hogy az egyéneket bekapcsolta az országos
gazdaságba, ahol távoli és személytelen partnerekkel léphettek interakcióba.
1927-ben John Dewey úgy látta, hogy „az egyesített emberi cselekvés új,
viszonylag személytelen és mechanikus módjainak betörése a közösségekbe a
modern élet kiemelkedô ténye” (98).
A 20. század elején sokféle árucikk gyártása a helyi bázisokról országos
alapokra helyezôdött át . Az országos piacok kialakulása kétféle szempontból
volt fontos. Elôször is megteremtette az igényt az országos szintû hirdetések
iránt, amelyek támogatták az országos magazinok és újságok kifejlôdését. Ám
az országos piacok létrejötte önmagában még nem járult volna hozzá az
imperszonális hatások kifejtésének lehetôségeihez, ha nem lettek volna
közvetett hatásai is. A katalógusok végsô soron kevés konkrét információt
tartalmaztak azokról a társadalmi és politikai körülményekrôl, amelyek az
emberek politikai viselkedését alakították. Ám az országos piacok egyben azt
is jelentették, hogy a városi napilapok számára most már célszerûvé vált, hogy
a vidéki olvasóközönséget is elérjék távolabbi helyszínekre vonatkozó
híreikkel és hirdetéseikkel. Az országos piacok kialakulása olyan „fogyasztói
közösségeket” hozott létre, amelyeknek a tagjai sohasem találkoztak, de tudtak
egymásról az újságokon keresztül: „A régi világ, ahol a »hírek« igen nagy
része olyan embereket érintett, akik személyesen ismerték egymást, a
szomszédsági közösségek világa lassan felbomlott. Helyében egy olyan világ
formálódott, amelyben azoknak a közösségeknek a többsége, amelyekhez
valaki tartozott, már egymás számára ismeretlen személyek közössége volt”
A közösségi metafora különösen megfelelt az országos hatókörrel mûködô
kereskedôknek, akik igen keményen dolgoztak, hogy kialakítsák azt a
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bizalmat, amelyre szükségük volt ahhoz, hogy rávegyék az embereket
általuk nem is látott árucikkek megvásárlására, méghozzá olyan eladóktól,
akikkel sohasem találkoztak. A Montgomery Ward cég például – még akkor
is, amikor már több százezer vásárlója volt – „igen nagy fáradsággal minden
egyes ügyfelét igyekezett biztosítani arról, hogy a vállalat az ô barátja”
(Boorstin 1974, 123). A korai katalógusokban mindig benne voltak az
alapítók képei, és az áruház különféle profilú osztályainak vásárlói által
aláírt garanciák. A Mr. Wardhoz befutó levelezés azt bizonyítja, hogy igen
sikeres volt egy kis közösség látszatának fenntartásában. Az emberek úgy
írtak neki, mintha személyes barátjuk lenne, s tanácsokat kértek tôle például
olyan ügyekben is, hogy melyik ügyvédet bízzák meg, hol találnak
megfelelô szállást a családi nyaraláshoz, vagy hogyan fogadhatnak örökbe
egy csecsemôt. Ward évente több száz levelet kapott maguknak feleséget
keresô férfiaktól. Mindezekre a levelekre a fogyasztók személyes és velük
rokonszenvezô válaszokat kaptak. Csakúgy, mint a személyes találkozáson
alapuló gazdaságban, sokan azt is megkérdezték, hogy az árukért készpénz
helyett fizethetnének-e esetleg marhákkal, különféle termékekkel vagy
használt bútorokkal. Egyesek még azt is kötelességüknek érezték megmagyarázni, hogy miért nem írtak egy ideig:
„Feltételezem, hogy Ön csodálkozik, miért nem rendeltünk semmit Öntôl
ôsz óta. Nos, a tehén megrúgta a karomat, ami eltört, és emellett a feleségem
is beteg volt, meg aztán ott volt a doktor számlája is. Most azonban, hála
Istennek, ez ki van fizetve, és mindannyian jól vagyunk ismét, és van egy
remek új kisfiunk, és kérjük, küldje meg nekünk a 29D8077 számú plüss
gyermeksapkát”.
Ward erôfeszítéseinek nyilvánvalóan megvannak a modern megfelelôi, többek
között a közvetlen postai megkeresések számítógépesített „személyessé tételében”, a lézernyomtatóval készült és tömegesen terjesztett „kézírásos” levelekben, sôt az Egyesült Államok elnökének elôre felvett telefonüzeneteiben is
(Beniger 1987). Ahogy az interakciók egyre inkább személytelenné váltak, az
emberek egyre jobban törekedtek az erôsen személyes jellegû közösség érzésének megteremtésére. Az országos piacok azonban a személyes kapcsolatok és a
kis léptékû közösség illúziójának erôsítése érdekében kifejtett herkulesi erôfeszítések dacára is óhatatlanul még inkább elszemélytelenedettebb kapcsolatokat hoztak létre az eladók és a vásárlók között: „A termelôknek nem
volt többé közvetlen informális kapcsolatuk vásárlóikkal; túlságosan
messzire eltávolodtak egymástól. A strukturális távolság a termelô és a fogyasztó között elkezdte meghaladni a termelôk az irányú képességeit, hogy
informálisan fel tudják mérni piacukat, elsajátítsák a rá vonatkozó
információt, és annak alapján tervezzenek”. A helyi kiskereskedôk még
közvetlen és azonnali visszacsatolást kaptak a vevôiktôl. Az országos piacon
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azonban az ekkor már „közösségi piacnak” tekintett távoli fogyasztókra
vonatkozó információk iránti szükséglet magával vonta a nagyléptékû
piackutatás kifejlôdését, melynek célja nagy kollektívák attitûdjeinek és
viselkedésének a jellemzése volt. A század közepére a névtelen és arctalan
kollektívákra vonatkozó, erôsen absztrakt és több szinten aggregált információk
növekvô elérhetôsége szükségképpen megtette a maga hozzájárulását az
imperszonális hatások lehetôségeinek kiaknázásához. Így az országos piacok
kialakulása a piackutatás iránti igények megteremtésével egyúttal elôsegítette
az imperszonális hatásokat is, amelyek viszont tovább erôsítették a komplex
szervezetek, a piacok és a kommunikáció által összekapcsolt kollektívák eltárgyiasulását.
Bár a piackutatási eredmények valószínûleg csupán azok számára voltak
érdekesek, akik nagyléptékû piacokkal rendelkezô vállalatok tulajdonosai
voltak, vagy azok megbízásából dolgoztak, az ember személyes tapasztalati
körén kívül esô egyénekre és eseményekre vonatkozó információk iránti
igény növekedôben volt az egész nagyközönségben. A második világháború idején a háborús gazdaság ösztönözte a vidéki területekrôl a nagyvárosokba irányuló vándorlást, gyakran elmozdítva az embereket szülôhelyükrôl. Ez a demográfiai átrendezôdés növelte az emberek érdeklôdését az
olyan események iránt, amelyek nem a lakóhelyükön, és még csak nem is
földrajzi közelségükben mentek végbe.
A 20. század folyamán a szövetségi kormányzat jellegében bekövetkezett
változások még tovább fokozták az egyre kevésbé közösségi jellegû érdekek
elôtérbe kerülését. Mint Schudson megjegyzi: „Az amerikaiak számára az
elsô világháború elôtt és bizonyos mértékig még egészen a második
világháborúig lehetséges volt, hogy saját dolgaikat az európai és a világpolitikától függetlennek tekintsék, és még azt is megtehették, hogy viszonylag közömbösek maradjanak az országos politikával szemben, mivel a
szövetségi kormány mûködését csupán igen távoli szálak fûzték össze a
legtöbb állampolgár mindennapi életével”. A gazdasági válság és a New
Deal politika eredményeként azután egyre több figyelem fordult az országos
szintû politikusok felé. Ugyanakkor a szövetségi kormány apparátusa – különösen az 1930-as és az 1960-as évek között – méretét és komplexitását tekintve
egyaránt rendkívüli mértékben felduzzadt.
A szövetségi kormányzat megnövekedett aktivitásának eredményeként
egyre több problémát kezdtek nem helyi vagy személyes ügynek, hanem
„országos problémának” tekinteni, és mind az országos, mind a helyi
vezetôktôl elvárták, hogy ezekkel foglalkozzanak. Ahogy a társadalmi
problémák elválasztódtak az emberek mindennapi életvilágától, az állampolgároknak egyre inkább a közvetített információkra kellett támaszkodniuk. Az „országos állapotok” ekkor már igen nagy figyelmet élveztek.
Ugyanez a váltás tükrözôdött az emberek egyéni lelkivilágában is: az
emberek „egyre inkább igen nagy közösségek tagjainak tekintették magukat,
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akiket elsôsorban a közös identitások és csak minimális mértékben a közvetlen
interperszonális kapcsolatok hálózatai kapcsolnak össze”. Röviden: a nemzet
mint közösség könnyen felfoghatóvá vált.

A tömegkommunikációban érvényesülô trendek
Mindezeknek a három évszázad leforgása alatt bekövetkezett társadalmi és
politikai változásoknak a hatása óriási volt, ám sok szempontból még ez is
elhalványul a mellett a befolyás mellett, amit az új kommunikációs technológiák gyakoroltak az imperszonális hatások kifejtésének a lehetôségeire.
A tömegközlési eszközök tartalmában és struktúrájában négyféle trend is
erôsítette annak a megvalósíthatóságát, hogy az emberekre befolyást
fejtsenek ki olyanok is, akik kívül állnak azok saját személyes életterén.
Elôször a tömegközlési eszközök országos szintûvé válásából és ezzel együtt
a kollektív tapasztalatok és vélemények növekvô visszatükrözésébôl fakadó,
jól dokumentált következményeket vizsgálom meg. Azután arra a gyakran
hangoztatott, de kevésbé jól alátámasztott állításra vonatkozóan idézek fel
eredeti kutatási eredményeket egy vizsgálatból, hogy a híradások fokozatosan egyre kevésbé eseményközpontúvá váltak, és egyre inkább a nagy
léptékû kollektív jelenségekre kezdtek koncentrálni. Végül dokumentálni
fogom a média politikai befolyásába vetett hit fokozódásának jelentôségét.

A tömegközlési eszközök országos szintûvé válása
Noha a kommunikáció nemzeti, sôt nemzetközi szintûvé válását gyakran
viszonylag új jelenségnek tekintjük, ez a trend visszavezethetô az Egyesült
Államok legkorábbi történetéig. A televízió, a rádió vagy a telefon elôtt az
országos postaszolgálat volt az elsô olyan kommunikációs médium, amely
országos közönséghez tudott eljutni. Tocqueville felmérése Amerikáról 1931ben különös nyomatékot helyezett a nem helyi jellegû információk
meglepôen nagy mennyiségére, amelyek a postaszolgálat közvetítésével
eljutottak az amerikaiakhoz. Abban az idôben az Egyesült Államokban
körülbelül 74 postahivatal jutott százezer lakosra, míg Nagy-Britanniában
csupán 17, Franciaországban pedig mindössze négy. Akkoriban a legtöbb
helységnek volt saját postahivatala, de egészen 1890-ig az amerikaiak alig
40%-ának kézbesítették ki a postáját a lakására, és ezek az emberek
elsôsorban a nagyobb városokban laktak. A 20. század elsô évtizedére a
postaszolgálatot már gyakorlatilag valamennyi amerikaira kiterjesztették.
Az országos postaszolgálat megteremtésétôl számítva a postai csomagküldô
szolgálat és a levélben történô megrendelés alapján folytatott kereskedés
kifejlôdése kevesebb mint tíz évet vett igénybe. A vidéki ingyenes
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kézbesítés különösen figyelemreméltó változást jelentett a vidéki lakosok
számára: „[A vidéki ember] ezzel kiemelôdött azoknak a szûkebb közösségébôl, akiket maga körül látott és ismert, és folyamatos érintkezésbe került
más személyek tágabb világával, olyan emberekkel és dolgokkal, akikrôl,
illetve amelyekrôl olvasott, de ô maga nem hallotta és nem látta ôket”.
Ezek a drámai változások nem viták nélkül mentek végbe. Ahogy az
újságok és magazinok egyre nagyobb és egyre távolibb olvasóközönséghez
jutottak el a posta útján, konfliktus keletkezett abban a kérdésben, hogy a posta
milyen politikát kövessen a periodikák kézbesítésében. Mint Kielbowicz (1989)
rámutat, ebben a vitában az egyik oldalon azok álltak, akik a nemzeti kultúra
fejlôdését kívánták elôsegíteni, a másik oldalon pedig azok, akik a helyi
kötôdéseket és egyfajta „csendes, stabil, helyhez kötött, szemtôl szemben
érintkezô társadalom” megôrzésére törekedtek. Az elôbbiek a lapok széles körû
terjesztését támogatták, könnyûvé és olcsóvá téve az információk továbbítását
nagy távolságokon keresztül, alacsony díjszabással és kevés olyan zóna
kialakításával, amelyekben a távolság függvényében változtak az árak. Az
utóbbiak politikája a helyi érdekek védelme volt, s ezek ellenezték a távolsági
kommunikációt.
1845-ben a Kongresszus döntése értelmében bevezették az újságok
ingyenes terjesztését a kiadóhivatal székhelyétôl számított 30 mérföldes
sugarú körzetekben, mindössze két évvel késôbb azonban ez megszûnt.
1852-ben a kongresszus gyakorlatilag egységes postai díjszabást állapított
meg az újságok terjesztésére: a kézbesítés ingyenes lett a közigazgatási
kerületeken belül, és az ország valamennyi ezen kívül esô területére igen
csekély díjak ellenében továbbították a lapokat. Noha ez több szempontból
kompromisszum volt a helyi és az országos érdekek szószólói között,
végeredményben ösztönözte az információ nagy távolságokon keresztül
történô terjesztését, s ezáltal az emberek országos egyesületekhez és nagyobb geopolitikai egységekhez való kapcsolódását is.
Noha a korai amerikai újságok tipikusan a helyi érdekeket állították a
középpontba, tartalmuk idôvel fokozatosan kibôvült, magában foglalva a
regionális, országos és nemzetközi kérdéseket is. Az 1800-as évek közepén az
elsô vezetékes hírszolgálat is hozzájárult ennek a trendnek az érvényesüléséhez, lehetôvé téve az országos hírek gyors továbbítását nagy távolságokra
(Shaw 1968). Ma az olyan hagyományos vezetékes hírszolgálatok mellé, mint az
Associated Press és a United Press International, felsorakoztak az újságok
hírszolgálatai is, amelyek részletesebb beszámolókat és elemzéseket is csatolnak
az országos jelentôségû hírekhez. A valóban országos szintû napilapok
elôállítása és terjesztése azonban – annak ellenére, hogy a hírek országos szintû
továbbításának lehetôsége korán megteremtôdött – egészen az 1970-es évek
elejéig meglehetôsen nehéz maradt. Az 1990-es évekre a mûholdas
kommunikáció és a számítógépesített nyomdai rendszerek révén
kialakulhattak a regionális és országos napilapok.
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Az országos kommunikációs hálózatok megteremtéséért legtöbbször a
televíziót és a rádiót dicsérik vagy kárhoztatják, annak ellenére, hogy az
országos szintûvé válás trendje egyértelmûen megelôzi a levegôn át
sugárzott mûsorközlés kialakulását. Mindazonáltal az elektronikus média
fejlôdése – megszüntetve az információ fizikai továbbításának kényszerét és
ezáltal még könnyebbé téve a hírek eredeti forrásától távol élô populációk
elérését is – ahhoz vezetett, hogy gyakorlatilag az egész lakosság
bekapcsolódhatott a még inkább országos szintûvé vált tömegkommunikáció
rendszerébe. Az 1930-as évekre a rádió a mindennapi élet részévé vált
Amerikában, állandó kapcsolatot teremtve a „külsô világ” és a magánszféra
között. Bár a rádióhálózatok eredetileg közös megegyezéssel tartózkodtak az
önálló hírbeszerzéstôl, és ragaszkodtak ahhoz, hogy egyszerûen továbbítsák
a vezetékes hírszolgálaton keresztül érkezô híreket, hamarosan ezek is a
hírvadászati üzlet résztvevôivé váltak. Az országos hatókörre törekvô
hirdetôk jelentôs támogatásával a rádió olyan szintre fejlôdött, hogy 1939-ben
a legtöbb amerikai állampolgár már a rádiót nevezte meg legfôbb
hírforrásaként (Czitrom 1982). Az újságbeszámolókkal összehasonlítva, a
rádióban közvetített hírek a drámaiság, a közvetlenség és az azonnaliság
magasabb szintjét érték el: a bemondók arra törekedtek, hogy hallgatóikat az
események közönségének részévé tegyék, noha azoknál fizikailag nem voltak
jelen. A rádiókommentátorok háttér-információkat és elemzéseket szolgáltattak
a távoli helyeken történt fôbb hírértékû eseményekrôl, ily módon tájékoztatást
nyújtva az emberek személyes életvilágán messze kívül esô dolgokról is. A
televízió a vizuális és a szóbeli stimulusok kombinálásával még inkább
kiterjesztette az emberek társadalmi környezetét. A média által közvetített
kommunikáció egyre jobban kezdett hasonlítani az élô, szemtôl szemben
történô interakciókra, mivel az embereket másutt végbemenô események
résztvevôivé tette, és meg tudta mutatni a nézôknek azt is, ahogyan más
emberek gondolkodtak, éreztek és viselkedtek.
A piaci erôk, a technológiai haladás és az újságírás változó hivatási normái
mind a nyomtatott, mind a sugárzott médián keresztül hozzájárultak a
nagyobb homogenitás kialakulásához abban a világképben, amit a legtöbb
amerikaihoz a fôsodort képviselô hírmédia közvetít. A hírszolgálatok szervezôdésének ellenôrzése ma koncentráltabb, mint korábban valaha is volt.
1900-ban például több mint 2000 napilap-tulajdonos volt az országban. 1980ra ez a szám körülbelül 760-ra csökkent. Ha számításba vesszük a lakosság
megnövekedett lélekszámát, ez a koncentrálódás még inkább szembeötlô:
míg 1900-ban 38 ezer állampolgárra lehetett egy újságot számítani, addig
1980-ban már 300 ezer lakosra jut egy lap. A rádió, a magazinok és a
televízió világát még inkább a tulajdonosok kicsiny száma jellemzi. A nyolcvanas években végbement összeolvadási hullám következtében 1987-ben 26
nagyvállalat ellenôrzése alá került a médiaüzlet fele vagy még nagyobb része,
míg az elôzô évben ugyanekkora rész még 29, 1982-ben pedig 50 vállalat
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kezében volt. Noha még tisztázatlan, hogy a Kongresszus által elfogadott 1996.
évi távközlési törvénynek mik lesznek a következményei, annak hatására
máris még több összevonás történt, és új, egyesített szövetségek jöttek létre.
Ahogy a helyi bázisú médiaszervezetek óriásvállalatokká és konglomerátumokká váltak, ezzel párhuzamosan ezeknek a célközössége is, amelyhez
az általuk közvetített információ eljut, egyre inkább országos szintûvé vált.1
A tulajdoni viszonyok centralizálása hozzájárult egy hasonló váltáshoz a
hírek szerkesztésmódjában is, ami valaha meglehetôsen heterogén volt, és a
domináns helyi szempontokhoz alkalmazkodott, ma pedig országos és
nemzetközi jellegûvé vált. A különféle médialáncok közös tulajdonba
kerülése nem szükségképpen jelezte a helyi autonómia megszûnését az
újságok körében, de megnehezítette a helyi lapok számára, hogy
fenntartsák a saját közösségükhöz való kötôdéseiket. Egy igazi közösségi
újságnak elvileg „közvetítô láncszemként be kell illeszkednie a helyi
pletykák és a közbeszéd láncolatába, mivel a szerkesztôség tagjai személyes
kapcsolatban állnak olvasóikkal” (Kornhauser 1959, 95). Ahogy azonban a
különféle láncokhoz tartozó újságok egyre nagyobb részét gyors ütemben
adják-veszik az egyes láncok között, a riporterek és a szerkesztôk egyre
csökkenô valószínûséggel lehetnek tartósan tagjai a helyi közösségeknek.
Ezen túlmenôen sok újságlánc felvásárolja a terjesztési köréhez közeli kisebb
lapokat, hogy érvényesíteni tudja a nagy méretek gazdaságosságát
(Glaberson 1996). Ezek az újságok közös cikkeket tudnak publikálni, és
valamely adott eseményrôl való híradásaikban, például a szövetségi
államok parlamentjébôl érkezô beszámolók esetében egyetlen riporterre
támaszkodhatnak. Ahogy a helyi újságok kívülállók körében is terjesztett
árucikké válnak, a helyi tudósítások egyedi érzékenységét az országos
szintû szervezôdés és piaci megfontolások veszik át.
A hírszolgálati intézmények országos szintûvé válásával együtt járt
egyfajta domináns országos zsurnalisztikai kultúra kialakulása (Schudson
1995). A tulajdonosi viszonyok koncentrálódása és a versengô újságpiacok
hanyatlása további ösztönzést adott az egységesebb, politikailag üres és
semmitmondó termékek létrehozásához. Egy-egy olyan városban, ahol az
egymással versengô pártoknak saját lapjuk volt, az újságírót arra ösztönözték, hogy beszámolóikat meg tudják különböztetni versenytársaikétól.
Ma ritkák az olyan városok, ahol két újság van, és az objektivitás lett a széles
körben elfogadott és kívánatos – bár elérhetetlen – hivatási norma, így tehát
kevés ösztönzôje van a heterogén tudósításoknak (Abramson és mtsai 1988).
Az objektívabb stílusú tudósítások elôsegítették – a médiaüzenetek nagyobb
1

Noha úgy tûnik, hogy ezt a trendet kiegyensúlyozza a szûkebb célzott közönségre irányuló
mûsorközlés (narrowcasting), továbbá az erôsen specializált kiadványok növekvô száma,
fontos megjegyeznünk, hogy az ilyen típusú médiumok szintén országos, sôt nemzetközi
közönségeket vesznek célba, bár azokat speciális közös érdeklôdés kapcsolja össze.
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homogenitásának ösztönzésével – az imperszonális hatások elôtérbe kerülését. A média világában a hírközlés módját illetôen a legtöbb vizsgálat
magas szintû homogenitást állapít meg. Tartalmukat tekintve még a helyi
újságok sem különböznek lényegesen más médiumoktól, ideértve a
televízióban és a rádiókban, valamint a hírmagazinokban és az országos
napilapokban közzétett híradásokat egyaránt. Végsô soron az arra vonatkozó
újságírói döntésekben, hogy mi számít hírnek, viszonylag csekély változatosság
tapasztalható.
A múltban az emberek különbözô tapasztalati és élményvilágok szerinti
megoszlása elôsegítette a különféle világképek és világnézetek kialakulását,
ma viszont az emberek – függetlenül fizikai hollétüktôl – egymáshoz
hasonló benyomásokat szereznek annak a nagyobb „közösségnek” az állapotáról, amelyben élnek. Noha a változatos hírforrásokban minden bizonynyal találkozhatunk különféle vélemények kifejezôdésével is, kevesebb
nézeteltérés mutatkozik a híradások napirendjének tekintetében, és azt
illetôen is, hogy az egyes források mit közölnek arról, amit mások állítólag
gondolnak vagy tapasztalnak. Ezeket az impressziókat legtöbbször különféle médiumok, és egy adott médiumon belül különféle források is
megerôsítik. Végeredményben egy eltárgyiasított világ, egy olyan
képzeletbeli közösség képe alakul ki, amelyrôl az emberek sokat tudnak,
ám nem azonos azzal, amelyben mindennapi életüket élik.

A kollektív tapasztalatok
és a közvélemény megjelenése a médiában
A pártoktól független, professzionális hírszolgáltatásra helyezett jelenlegi hangsúly nagyon jól megfelel mások kollektív tapasztalatainak és véleményének a
bemutatásához. A közösségi vélemények esetében az errôl való tudósításoknál a
riporter elhatárolja magát a kifejezésre juttatott véleménytôl, mivel az nem a
sajátja, és nem is valamely meghatározott egyéné, hanem valamilyen objektív
szempontok szerint meghatározott kollektíváé. Hasonlóképpen, a közösségi tapasztalatok esetében is könnyebb semleges leírást adni például a munkanélküliségi arányokról, mint a munkanélküliek megsegítésére irányuló különféle
javaslatok megvalósíthatóságát tárgyalni. A közösségi vélekedésrôl, illetve a
kollektív tapasztalatokról szóló tudósítások jellegét meghatározó mögöttes
trendek mindazonáltal bizonyos mértékig eltérnek egymástól, s így érdemes
ezeket külön-külön vizsgálni.
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A kollektív tapasztalatok bemutatása
Az aggregált statisztikai információk nagy létszámú kollektívák leírására
való felhasználása a társadalmi és politikai jelenségek mennyiségi
megragadására irányuló, jóval átfogóbb trendbe illeszkedett bele. Noha
népszámlálási adatok összegyûjtésére legkorábban Európában történtek
kísérletek, az Egyesült Államok volt az elsô ország, ahol rendszeres
idôközönként tartandó népszámlálásokat vezettek be, nagyrészt azért, mert
a képviselôházi választókerületek kijelöléséhez szükség volt a lakosság
lélekszámának felmérésére. A népszámlálási eredmények azonban egészen
az 1800-as évek közepéig nem tartalmaztak részletes információkat a
lakosságról. Továbbá a korai népszámlálásokról nem történt széles körû
tájékoztatás, s így ezek kevés hatással voltak arra a képre, ahogyan az
emberek a saját tágabb környezetüket felfogták. 1978-ban jelent meg az elsô
nyilvános népszámlálási közlemény (Statistical Abstract of the United States),
megteremtve az ilyen – azóta jelentôsen kibôvült és felgyorsult – rendszeres
önvizsgálatok hagyományát.
Noha a népszámlálásokat idônként helyi szinten végezték el, a statisztika az
„állami hivatalnokok” tudománya volt, és az ebben alkalmazott társadalomfogalom olyan nagy léptékû volt, ami már nem ismerhetô meg személyes
tapasztalatok alapján. A 19. században egy belga csillagász-matematikus,
Quetelet kidolgozta az általa „társadalomfizikának” és „erkölcsstatisztikának”
nevezett módszert, amely magában foglalta a társadalmi viselkedés
elôrejelzésére alkalmas pszichológiai jellemzôk és szokások kvantifikálását. Az ô
elmélete fektette le az alapokat az interperszonális kapcsolatok birodalmán
túllépô társadalmi összehasonlításokhoz, elsôsorban az úgynevezett homme
moyen (átlagember) fogalmának bevezetésével. Quetelet odáig ment az
analógiák megteremtésében, hogy az átlagembert tekintette „az emberi faj
valódi típusának”, és az attól való eltéréseket egyszerûen egyfajta hibaként
fogta fel. Az olyan jelenségekre vonatkozó aggregált statisztikákban, mint
például a bûnözési és az öngyilkossági arányok, a következetesség és az
egybeesések a társadalom valós létezésének és az egyének fölötti hatalmának
bizonyítékát szolgáltatták. Quetelet statisztikai determinizmusa értelmében a
szabad akarat „nem egyéb, mint jelentéktelen véletlenszerû eltérés”.
Ahogy a társadalomtudományok a 20. század közepe táján kezdtek meghonosodni az Egyesült Államokban, sok amerikai diák utazott Európába,
hogy képesítést szerezzen a társadalomtudományokban alkalmazható
kvantitatív megközelítések szakterületén. Körülbelül ugyanebben az idôben a mintavételes felmérések kifejlôdése lehetôvé tette statisztikai adatok
gyûjtését a teljes körû népszámlálások idôigényessége és költségei nélkül.
Az 1960-as években a „társadalmi indikátorok mozgalma” keretében a
kutatók elkezdték hirdetni és szorgalmazni a statisztikai adatok rendszeres
gyûjtését a társadalmi élet valamennyi aspektusában, túlmenôen a már
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széles körben ismert longitudinális gazdasági sorozatvizsgálatokon. Ez a
mozgalom aktívan elôsegítette az ország mint kollektív entitás
szisztematikus vizsgálatára és a társadalmi változások fontos aspektusainak
dokumentálására szolgáló technikák fejlôdését.
Noha a társadalmi indikátorok szószólói készségesen bevallották, hogy az
ilyenfajta, látszólag objektív és kétségbevonhatatlan információk széles körû
nyilvánosságra hozatalának másodlagos következményeit nem vizsgálták,
meg voltak gyôzôdve arról, hogy munkájuk „fontos hozzájárulás az ember
annak feltárására irányuló törekvéséhez, hogy honnan érkezett, hol tart
most, és hová halad elôre” (Bauer 1966, IX, XVII). Ma a társadalmi indikátorok elérhetôsége és gyakori szerepeltetése a híradásokban fontos visszacsatolási hurkot hozott létre, ami az állampolgárokat folyamatos tájékoztatással látja el a nagy léptékû fiktív közösségek állapotáról. Ezeket a
statisztikai „tényeket” szívesen beillesztik a hírekrôl szóló tudósításokba,
rendszerint mindenféle független forrásból való megerôsítés nélkül.

A közösségi vélemények bemutatása
A „közvélemény” kvantifikálása jelentôsen elmaradt a kollektív tapasztalatok mennyiségi kifejezése terén kifejtett erôfeszítésektôl. Csak az 1930-as
években került sor az elsô rendszeres közvélemény-kutatásokra, de ezek
szinte azonnal összeköttetésbe kerültek a tömegközlési eszközökkel. Ma az
imperszonális hatások érvényesülésében talán az a leginkább szembetûnô
és leghatékonyabb tényezô, hogy a tömegközlési eszközök folyamatosan
elôszeretettel számolnak be a közvéleményrôl. A különféle vitatott
kérdésekben végzett közvélemény-kutatások eredményei – olyan változatos
témákban, mint például az, hogy a közvélemény támogatja-e a tôkenyereség-adó bevezetését, hogy O. J. Simpson bûnös-e vagy ártatlan, vagy hogy
a gyerekek vajon hisznek-e még a Mikulásban – mind-mind részei a
közvéleményrôl való folyamatos tudósításnak. Az úgynevezett „lóversenytudósítások” elterjedése minden kétségen felül áll. Széles körû egyetértés
nyilvánul meg abban, hogy a választásokról szóló média-híradásokban
domináns szerepet játszik az arról való tájékoztatás, hogy a közvélemény
szerint ki vezet, ki az, aki erôsödik, és mindezek alapján kinek a végsô
gyôzelme várható. A tömegek véleményére vonatkozó híradások olyan
gyakoriak, olyan részletesek és olyan kiemelkedô szerepet játszanak, hogy
a közönség jól tájékozott mások véleményérôl, mivel azt mindig tükrözik a
legutóbbi közvélemény-kutatási adatok. Például egy hónappal az 1988. évi
választások elôtt az amerikaiak 71%-a úgy nyilatkozott, hogy tisztában
vannak a valószínû gyôztest elôrejelzô közvélemény-kutatási eredményekkel, és 95%-uk Busht nevezte meg vezetôként. Noha a közönség azt állítja,
hogy nem kedveli az ilyen „lóverseny-tudósításokat”, ez nyilvánvalóan nem
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akadályozza meg abban, hogy ne figyeljen oda rájuk. Robinson és Clancey
(1985, 62) szerint az ilyen típusú információk olyan mértékben fogva tartják az
emberek érdeklôdését, hogy „a gyôztesek és a vesztesek jobban megmaradnak
az ország emlékezetében, mint más mindennapi híresemények”.
A közvélemény-kutatások fejlôdése tovább fokozta ezt a jelenséget. A közösségi véleményrôl szóló tudósítások semmi esetre sem korlátozódnak a
közvélemény-kutatások eredményeire, ám a közvélemény-kutatások jó
alkalmat adnak számos ilyen típusú sztori közlésére. Például az 1980. évi
választási „szezonban” a három nagy mûsorközlô hálózat 290 közvéleménykutatási adatokra támaszkodó beszámolót közölt még a pártok közgyûlései
elôtt. Az általános választásokról szóló tudósítások szintén telítve vannak a
közvéleményre vonatkozó információkkal. 1984-ben a kampány utolsó
hónapjában a New York Times hasábjain a választással kapcsolatos cikkeknek
több mint a fele tett említést valamilyen közvélemény-kutatási eredményrôl.
1988-ban a Washington Post ugyanebben az idôszakban a napok több mint
kétharmad részében a címlapján hozott le közvélemény-kutatásra hivatkozó
cikkeket (Ratzan 1989). A közvélemény-kutató szindikátusok eredményei
már a 30-as és 40-es évek óta jelen vannak a tömegtájékoztatási eszközökben,
de az 1970-es években sok médiaszervezet beindította saját közvéleménykutatási mûveleteit is. 1986-ra már az 50 ezer vagy több elôfizetôvel
rendelkezô lapok többsége végzett saját felméréseket. 1989-ben a napilapok
40%-a közvetlenül bekapcsolódott az ilyenfajta kutatásokba, vagy saját
kezdeményezésbôl, vagy szerzôdéses megbízások keretében. Mivel a saját
erôbôl végzett közvélemény-kutatás jelentôs pénzügyi befektetésnek számít
a legtöbb médiaszervezet számára, ösztönzést nyújt arra, hogy a
hírrovatokban még nagyobb terjedelmet szenteljenek a közvélemény
állásfoglalásainak és meggyôzôdéseinek bemutatására.
Az ilyenfajta tudósítások nagy mennyisége és könnyû megjegyezhetôsége
azt vonja magával, hogy a közvéleményrôl való tájékoztatás kétségkívül
óriási közösséghez jut el. Ám fennmarad az a kérdés, hogy a közvélemény
ténylegesen ismertté válása vajon csakugyan növekedett-e. Végül is a média
mindig erôs érdeklôdést mutatott a közvéleményrôl való tájékoztatás iránt,
még akkor is, amikor az erre vonatkozó forrásadatok csupán informális
próbaszavazásokból, a helyi újságok vezércikkeibôl, a tömegek
felbecslésébôl vagy a nem rendszeres adatgyûjtés más formáiból származtak. Noha az elegendôen hosszú idôszakokra visszanyúló történeti adatok
igen szórványosan lelhetôk csak fel, a ma rendelkezésre álló bizonyítékok
arra utalnak, hogy míg a választási tudósítások terén kevés változás történt
a 19. század óta, ez alól a „lóverseny-tudósítások” képezhetik a kivételt. Az
1888 és 1988 közötti választási tudósításokról végzett vizsgálatuk során
Sigelman és Bullock (1991) azt találta, hogy az ilyenfajta sajtótudósítások
mennyisége az egekbe szökött, különösen a 20. század vége felé. Érdekes
eredménye ennek a vizsgálatnak, hogy a lóversenyjellegû tudósítások
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kiemelkedô szerepet játszottak már az 1800-as évek végén is, ami arra utal,
hogy ez a politikai híradásnak az idôk által szentesített formája lett. A jelenlegi felfutás ebben a században azonban még ennek a korai „mozgalomnak”
a mértékét is jelentôsen meghaladja.
Az, hogy a közvélemény-kutatások a legutóbbi években valóban elburjánzottak-e, vagy sem, jelentôs vita tárgya.2 Még ha a média saját erôfeszítései az
utóbbi idôben nem is fokozódtak, bizonyos mértékig indokolt az a széles körben
elterjedt meggyôzôdés, hogy a kutatások valósággal burjánzanak. A közvélemény-kutatásokra utaló hivatkozások száma az országos nyomtatott sajtóban
megnövekedett, és mind a nyomtatott, mind a levegôn át sugárzott médiában
általában is tovább emelkedett a különféle felmérési eredmények közlésének
eddig is kiemelkedô aránya (Traugott 1991).

Az eseményközpontú híradási stílus hanyatlása
Az imperszonális hatások lehetôségeit kismértékben, de mindent átható
jelleggel növelték a média tartalmában bekövetkezett változások is. A kortárs újságírás számos elemzôje megfigyelte a híradások stílusában bekövetkezett váltást, melynek során az egyes eseményekrôl való beszámolásról
áttevôdött a hangsúly az új hírtípusokra és a kollektív jelenségek jellemzô
vonásainak elemzésére. Különbözô kutatók egymással rokon terminusokkal
írják le azt a folyamatot, ahogyan a hírek az események egyszerû leírása
helyett elemzô tudósításokká váltak, az eseményközpontúság felôl az
interpretatív tudósítások felé (vagy más szóval kifejezve: az epizodikustól a
tematikus híradások irányában) haladva átalakultak. Annak a felfogásnak
megfelelôen, amit Barnhurst új, „bôbeszédû” zsurnalizmusnak nevezett, „az
egyéni életeket […] nagyobb problémák egyedi példáiként kezdték kezelni,
és az újság eltávolodott az egyedi állampolgártól. […] A bôbeszédû
zsurnalizmus jegyében nem a város túlsó végén levô ház égett le, hanem a
társadalom került szembe az elektromos vezetékhálózat egyik krónikus
problémájával, a lakásállomány öregedése miatt.”
A nagyobb chicagói napilapok történetét feldolgozó munkájában Nord (1985,
426) hasonló, a 19. század végi sajtóban végbement változásokat ír le. A század
közepén a híroldalak „mintegy információs piactérként szolgáltak, ahol
mindenki számára akadt valami – egyfajta látványos bazár volt ez, amely
inkább tükrözte, mintsem értelmezte a modern metropoliszok komplexitását és
változatosságát, individualizmusát és privatizmusát”. Ez a „mindenkinek valamit nyújtó svédasztalmodell” a nagyváros olyan felfogását tükrözte, miszerint
2

Ennek a megítélése attól függ, hogy az egyes szerzôk az elvégzett kutatások tényleges
számára a magántôkébôl vagy állami forrásokból szponzorált közvélemény-kutatási
szindikátusok vizsgálataihoz képest a média saját vizsgálataira, vagy pedig a média által
a már elvégzett kutatásokra fordított figyelem mértékére utalnak-e.
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az „egyszerûen a magánéletek aggregátuma”, az újság feladata pedig ezeknek
a „magántermészetû, változatos, elkülönült és egyedi érdeklôdéseknek a
kiszolgálása” volt (435). A „véget nem érô vegyes tudósítások, színes hírek
egymásra következô hasábjai a híresemények különös véletlenszerûségét”
tükrözték, az egyes olvasók egyéni ízlését kísérelve meg kiszolgálni (433, 421).
Ezzel szemben a század végére a Chicago Daily News már megteremtette a
modern városi újság új formáját, a hírek leszûrt, kompakt változataival, amelyeket „úgy szerkesztenek, hogy a tartalom nagyobb része az olvasók többségéhez szóljon” (428). Nord (1985) szerint míg a század közepe táján megjelent
újságok változatos, töredékes és alig szerkesztett oldalai megfelelôen türközték
a komplex és nyugtalanító modern várost, a Daily News stílusa arra irányuló
kísérlet volt, hogy az általános érdeklôdésre számot tartó témákat a nagyvárosi
közösség számára exponálva újra rendet teremtsen ebben a káoszban.
Akármi is lett légyen az új tudósítási stílus irányában történt váltás igazi
természete vagy pontos idôzítése, a média által a közösen megélt társadalmi
valóságra gyakorolt hatás – olyan mértékig, amennyire a média tartalma ma
inkább kollektív társadalmi jelenségként törekszik ábrázolni a különféle
kérdéseket és eseményeket – minden bizonnyal növekedett. Sajnos az erre a
váltásra vonatkozóan rendelkezésre álló empirikus adatok mindmáig elszigeteltek vagy anekdotikusak. A trend igazolására néhány közvetett bizonyíték
nyerhetô az újságok szerkesztési mintáinak vizsgálatából. Az elôzô évszázad
olcsó napisajtója (penny press) azt a felfogást népszerûsítette, hogy a híreknek a
rendôrség, a bûnözés, a tûzesetek stb. helyi eseményeit kell tartalmazniuk; a
hírszolgáltatás „a »közeli és mindennapi« események iránti érdeklôdést elégítette ki”. Így 1885-ben az újság címoldala „a különféle hírek sûrû dzsungele
volt, ami a változatosság, a véletlenszerûség és a komplexitás benyomását keltette, az olva sóra hagyva, hogy igazodjon el a világban, vagy rajzolja meg róla
a maga térképét” (Barnhurst és Nerone 1991, 14). A 19. századi újságok esetlegesen ható külsô megjelenése „valójában azt sugallta az olvasónak, hogy »ezek
a dolgok egy olyan világban való tallózás gyümölcsei, amely túlságosan nagy
és zajos számunkra ahhoz, hogy megértsük; értelmezzék önök saját maguknak«”. Ezzel szemben a mai újságok szerkesztése a lapok szerkesztôinek azt a
törekvését illusztrálja, hogy feltérképezzék a világot olvasóik számára: mivel a
zsurnalizmus professzionálisabbá vált, az újságírók magukra vállalták, hogy megemésztik és megszerkesztik a híreket az olvasók számára, az egyedi eseményeket
általános társadalmi szintû trendek vagy témák csoportjaiba integrálva.
Az újságszerkesztés módjában bekövetkezett váltás megerôsítette annak a
trendnek az érvényesülését, ami az egyedi események kompendiumáról
áthelyezte a hangsúlyt a témák térbeli térképére (Nerone és Barnhurst 1995),
ám keveset tudunk arról, hogy ez a trend hogyan manifesztálódik az újságok
tartalmi változásaiban. Az újságírók azzal nyújtanak további hozzájárulást az
imperszonális társadalmi hatások elôsegítéséhez, hogy a hírértékû eseményeket mint nagy léptékû közösségi jelenségek egyedi példáit tálalják.
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Annak a megállapításához, hogy az újságok tartalmából szisztematikusan
leszûrt adalékok milyen mértékig támasztják alá ezt az állítást, Kevin
Barnhursttal3 együtt kezdeményeztünk egy tartalomelemzési vizsgálatot,
melynek célja a tudósítási stílusoknak egy teljes évszázadot felölelô vizsgálata
volt. Mivel az amerikai napilapoknak csak viszonylag kis része jelent meg
folyamatosan száz éven keresztül, ebben az esetben lehetetlen volt a véletlen
mintavételi módszer alkalmazása. Ehelyett tudatosan kiválasztottunk három
olyan lapot, amelyeknek az elôfizetôi köre jelentôsen eltért egymástól, és
amelyek különbözô méretû városok lakosságának a szolgálatában álltak.
Ilyennek bizonyult a portlandi Oregonian, a Chicago Tribune és a New York Times.
Az elemzett beszámolók teljes mintája hat egymástól független, véletlen
kiválasztású részmintából állt, amelyeket húszéves idôközönként választottunk
ki az 1894 és 1994 közötti százéves idôszakból. Az így adódott évekbôl megpróbáltunk elfogadható számú tudósítást kiválasztani, különféle témák
változatos sokaságából. Ahhoz, hogy ilyen hosszú történelmi korszakot viszonylag egységesen foghassunk át, ezeknek a témáknak nagyon általánosaknak és
idôhöz nem kötöttek, továbbá a tudósítások megbízható kódolása érdekében
ugyanakkor elég jól meghatározottaknak kellett lenniük. Céljainkhoz a
legmegfelelôbbként a baleseti, a bûnügyi és a munkalehetôségekre vonatkozó
híreket választottuk. Ezzel a stratégiával újságonként és témánként 240, összesen 2160 tudósítás került a vizsgált mintába.
Ennek a mintának a felhasználásával azokat a konkrét változásokat vizsgáltuk a beszámolók stílusában, amelyek elôsegíthették a média befolyását
a nagy léptékû kollektív valóságról alkotott közfelfogásra. Úgy tûnt
számunkra, hogy az újságírás hagyományos „öt dupla vés” kánonjának*
számos aspektusa közül bármelyik alkalmas lehet az imperszonális hatások
lehetôségeinek növelésére. Közelebbrôl vizsgálva, a „Hol?” (Where?) kérdésbe beletartozhat a tágabb kontextus vagy a helyszínek egész sorozata, a
„Mikor?” (When?) kérdése a jelen helyett nagyobb hangsúlyt helyezhet a
múltra és a jövôre, a „Mi?” (What?) kérdésébe beleérthetô nagyszámú esemény
egyetlen történetre felfûzve, a „Ki?” (Who?) kérdését tekintve pedig
hangsúlytalanná válhatnak az egyének, ha az érintett személyeket egyre
ritkábban azonosítjuk név szerint, és ehelyett mind gyakrabban demográfiai
vagy csoport-hovatartozásuk szerint jellemezzük. Emellett általában arra
számítottunk, hogy a hagyományos „öt duplavés” formulában egyre fokozódó
hangsúly esik a „Miért?” (Why?) kérdésére, vagyis a hírek elemzésére.4
3

Kevin Barnhurst a kommunikációs tanszék docense az illinoisi egyetem chicagói campusán.
* A magyarra lefordíthatatlan „öt dupla vés formula” szerint a tudósítónak a Where? (hol), a
When? (mikor), a What? (mit), a Who? (ki) és a Why? (miért) kérdéseire kell választ adnia. (A ford.)
4
A kódolók minden egyes tudósításnál egy sereg kérdést vettek figyelembe a szövegben
említett egyéni szereplôkre és csoportokra, a tudósításban érintett események számára, azok
bekövetkezésének idejére és helyére vonatkozóan. Meghatározták továbbá az alábbi jellemzôket: a) a tudósítás tartalmaz-e információt az eseménynek a hátterét alkotó kontextusról, az
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Az eredményeket a 2.1.–2.7. ábrák foglalják össze. Mivel hipotéziseinket
kifejezetten a történelmi változásokra vonatkozóan állítottuk fel, az adatokat az
egyes témákon vagy az egyes lapokon túlmutató, jelentôs idôbeli trendeknek a
esemény következményeirôl és azok értelmezésérôl, illetve tesz-e javaslatokat, és b) történik-e
említés az okokról, általános problémákról vagy közérdekû társadalmi kérdésekrôl és témákról.
Egytôl tízig terjedô skálán osztályozták annak a mértékét, hogy a tudósítás inkább erôsen
konkrét eseményközpontúnak (1), vagy inkább nagyon általános hírelemzésnek (10) tekinthetô-e. Végül osztályozták az egyes cikkek hosszát is, a nagyon rövidtôl (1) a nagyon hosszúig (5)
terjedô skálán. A tudósításokban említett helyszínek tekintetében a kódolók azonosították a
megnevezett legkisebb helyet (például utca vagy házszám, nagyváros vagy kisváros, állam,
régió, USA, nemzetközi esemény vagy az Egyesült Államokon kívüli helyszín). Ezeknek az
indikátoroknak a helyszín fokozatosan bôvülô meghatározása szerinti súlyozásával, majd az
események összesített számával való leosztással létrehoztunk egy indexet annak a mértéknek a
jelzésére, hogy az eseményeket mennyire erôsen lokalizált, illetve földrajzilag tág értelemben
határozták meg. Ennek az indexnek a létrehozásához az alábbi képletet használtuk, amelyben
a zárójelben jelzett entitás az adott tudósításban olyanként megadott helyszínek számát jelenti:
y = 1 (utca) + 2 (város) + 3 (állam) + 4 (régió) + 5 (országos) + 6 (nemzetközi)
összes (utca, város, állam, régió, országos, nemzetközi)
Miután az elsô kódoló végigment a tudósítások egy kisebb mintáján, egy pontosan ugyanúgy
képzett második kódolóval is elvégeztettük ugyanezeket az eljárásokat a tudósítások
lokalizálására és kódolására. A kódolás megbízhatósága – figyelembe véve az alkalmazott
kódolási séma általános komplexitását – meglehetôsen magas volt. A megbízhatóság a 0,92–0,67
tartományban mozgott, 0,80 átlagos megbízhatósági tényezôvel a tanulmányban publikált
valamennyi mérôszám tekintetében. Az egyes személyek azonosítására szolgáló indikátorok
esetében az elemzésekben használt jellemzôk átlagos megbízhatósága a 0,76 és 0,91 közötti
korrelációs tartományban volt, 0,84 átlagos korrelációs értékkel. A csoportok tekintetében a
megbízhatósági értékek 0,72 és 0,86 közé estek, 0,80 átlagértékkel. Az egy-egy cikkben említett
egyedi események számára vonatkozó indikátorok korrelációs együtthatója 0,79 volt. A
cikkekben említett konkrét idôpontok kódolásakor átlagosan 0,72 megbízhatósági értéket
kaptunk. A cikkek hosszának az ötpontos skála szerinti osztályozása – a vizsgált történelmi
korszak során bekövetkezett betûméret- és tipográfiai formátumváltozások dacára – erôsen
megbízhatónak bizonyult, a kódolók 0,92 korrelációs értékével. A kódolási sémában meglévô
két potenciálisan megbízhatatlan mérôszám miatt a kódolóknak kellett megállapítaniuk, hogy a
tudósításokban történt-e említés a) kontextusról, következményekrôl, értelmezésekrôl vagy
javaslatokról, és b) okokról, problémákról, illetve kollektív társadalmi kérdésekrôl vagy
témákról. A Spearman-koefficiens azt jelezte, hogy a kódolók mindkét esetben meglehetôsen
sikeresek voltak ennek kellô megbízhatósággal való elvégzésében: a Spearman-koefficiens
mindkét esetben 0,77 értékûnek adódott. A két kódoló által alkalmazott lokációs index
korrelációs együtthatója 0,83 volt. Végül az összes közül a leginkább szubjektív kódolási eljárás
során a kódolóknak tízpontos skálán kellett megállapítaniuk, hogy az adott cikkben milyen
mértékig került a hangsúly inkább az eseményközpontú tudósításra, vagy inkább a hír
elemzésére. Az ilyenfajta összefoglaló jellegû ítéletek meghozatalával szükségképpen együtt járó
nehézségek ellenére a két kódoló által adott pontszámok korrelációs együtthatója 0,72 volt, ami
nagyjából egybeesett a többi indikátor megbízhatóságával. Röviden: az általunk alkalmazott
kódolási eljárások elfogadhatónak bizonyultak kellôképpen megbízható indikátorok
kialakítására a mind a múltból, mind a jelenbôl származó hírtudósítások néhány erôsen
szubjektív jellemzô vonására vonatkozóan is.
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szem elôtt tartásával elemeztük.5 A fôbb eredmények figyelemre méltó
egybeesést mutattak mind a különbözô híradási témák, mind az egyes lapok
tekintetében. Elôször is megvizsgáltuk, hogy a jelenkori híradások vajon
csakugyan általánosabb helyszínmegjelöléseket tartalmaznak-e. A 1. ábra a
tudósításban megadott helyszínnek a „szûktôl” a „tágig” terjedô tartományban
való meghatározására szolgáló index használatával mutatja be a helyszínmeghatározás specifikumainak alakulását az elmúlt évszázad során. A trendvonal azt az általános mértéket mutatja, ahogyan a helyszíneket a nagyon
szûken, illetve nagyon tágan meghatározott helyszínek tartományában
meghatározták. Ez az index azt jelzi, hogy jelentôs növekvô trend mutatkozik a
helyszínek tágabb meghatározása irányában (p < 0,05): a tudósításokban a
múltban sokkal gyakoribb volt a helyszínek egészen pontos meghatározására,
például az utca és házszám megadásával, az újabb tudósítások ugyanezeket
egyre inkább regionális, országos, sôt akár nemzetközi kontextusba helyezik.
Az oszlopdiagram azt illusztrálja, hogy az index két ellentétes komponensében
milyen változás ment végbe. A legkonkrétabban, házszámmal megadott
helyszínek száma az idô függvényében szignifikánsan csökkent (p < 0,01), míg
az olyan helyszínek említésében, amelyek nemzetközi kontextusba helyezôdnek, szignifikáns növekedés mutatkozott (p < 0,001).
A legközelebbi és a legtávolabbi helyszínek említésének átlagos száma (a
bal oldali skálán) és a tudósításokban megadott átlagos távolság értéke (a
jobb oldali skálán), az utca és a házszám megjelölésével készült tudósításokra
vonatkozóan alacsony, s ettôl fölfelé a kis- és nagyvárosok, államok, régiók,
országos szint stb. irányában egyre magasabb pontértékkel indexelve.
Ez a váltás két bûnügyi tudósítással illusztrálható a legjobban. Az elsô
1894-bôl származik, és egy rablásról ad hírt, szigorúan egy egészen konkrétan meghatározott helyszínre koncentrálva: „A postahivatal egy kis épületben van, közel a Long Island-i vasútállomáshoz. Az elválasztópult elôtt
igen kevés hely van. Ennek az egyik oldalán nyílik egy ajtó, belül pedig az ajtó
közelében áll egy kicsiny páncélszekrény” (New York Times, 1894. április 21., 1). A
második, 1994-bôl származó tudósítás egészen különbözô módon számol be egy
gyilkosságról. A cikkhez csatolt két térkép a Karib-tengert és St. Thomas szigetét
mutatja, a következô aláírással: „Egy turista meggyilkolása Charlotte Amalie-ban
a bûnözés szimbólumává vált a Virgin-szigeteken”. A tudósítás az alábbi
bekezdéssel kezdôdik: „A turistákat e lüktetô forgalmú kikötô körül hívogató
autók és buszok rendszámain az olvasható, hogy a Virgin-szigetek még mindig
5

Hipotéziseinket úgy teszteltük, hogy kezdetben jelentôs lineáris trendeket kerestünk,
amelyek az egész adatbázis tekintetében érvényesültek, majd ezt követôen elemeztük a
tudósítások jellegét az egyes újságokra és az adott témákra vonatkozó kisebb adatállományokban. A folyamatos változókra lineáris trendtesztekkel végeztünk varianciaanalízist, a kétértékû változók esetében pedig az évjárat hatásának teszteléséhez logisztikai regressziót alkalmaztunk, miután ellenôriztük a megjelenés idôpontját és az újságot.
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maga az »amerikai Paradicsom«. Az erôszakos bûnözési hullám azonban az
utóbbi évben, beleértve egy San Diegó-i úszásoktató meggyilkolását ezen a héten,
veszélybe sodorta ezt” (New York Times, 1994. április 19. A. 17. o.).
A cikk 26 bekezdésbôl áll, kitöltve az egész hírrovatot az oldalon.
Helyszínként az egész szigetet jelöli meg. Az eseményt történeti folyamatba
ágyazza, összekötve a helyhez fûzôdô valamennyi emberöléssel. Kormánytisztviselôket szólaltat meg, akik társadalmi problémákról beszélnek, a televízió
hatását kárhoztatva. Egy alcím a bûnözési hullám feltételezett eredetére alapozva exponálja a témát: „A sziget hatóságai szerint a szárazföldrôl beáramló
értékfelfogás vezeti rossz útra a fiatalokat”.
Az új, „bôbeszédû” zsurnalizmus elôsegíthette az imperszonális hatásokat
az egyének szerepének hangsúlytalanná tételével és a figyelem bizonyos
csoportokra való terelésével is, különös tekintettel arra, hogy azok a
szereplôk tágabb kategóriáit képviselik. A 2. ábra az egyénként, illetve
valamilyen csoport tagjaként említett szereplôk számában megfigyelhetô
fôbb történeti trendeket mutatja be. A név szerint említett egyének száma
kirívóan szignifikánsan csökkent (p < 0,001). Ez a trend különösen állhatatosan
nyilvánul meg: szignifikáns mind az egyes témákról szóló tudósításokra (a
baleseti és bûnügyi hírek esetében p < 0,001, az állásajánlatok esetében pedig
p < 0,01), mind az egyes újságokra nézve (a Times esetében p < 0,05, az
Oregonian esetében p < 0,01, a Tribune esetében pedig p < 0,01). Ezzel szemben
az említett egyének azonosítása idôben a mához közeledve egyre inkább
valamilyen demográfiai információ megadásával történik (p < 0,001). Például
1894-ben a New York Times a pennsylvaniai Haseltownban történt vasúti bal-
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esetrôl minden áldozatot felsorolva számolt be, azok nevének, foglalkozásának
és egészségi állapotának közlésével és olyan tipográfiai megoldások használatával, amelyek még jobban kiemelik az egyénekre helyezett hangsúlyt:
Az elhalálozott személy PATRICK DAILEY volt a pennsylvaniai Miltonból. Ô a
tehervonaton utazott. A sebesültek a következôk:
ARTHUR – Sunbury, Pennsylvania, a tehervonat kalauza; a háta sérült meg.
BIDDLE – az expresszvonat egyik fékezôje; testén horzsolásokat és a hátán
sebesülést szenvedett. (1894. április 16., 1.)
1894-ben a Chicago Tribune hasonló híradást adott egy iskolai balesetrôl, külön
bekezdésben felsorolva minden egyes megsérült gyermek lakáscímét, korát és
egészségügyi állapotát (április 10., 1, 7). 1914-ben az egyének neve még mindig
a balesetekrôl beszámoló cikkek elsô bekezdésében szerepelt: „Négy férfi
komolyan megsérült, amikor automobiljuk a mai napon legurult egy rakpartról
az indianai Gary közelében. A sérülést szenvedett férfiak egyike a chicagói F.
W. Kurtz, a többiek az indianai Knox-beli Fred Hass, Thomas Murrey és Frank
Whitson” (Chicago Daily Tribune, 1914. április 20., 11). Egy sugárhajtású
utasszállító gép lezuhanásáról hírt adó 1994. évi tudósítás – a korábbi baleseti
tudósítási példákkal éles ellentétben – csupán az érintettek nemzetiségét
közölte, és nem tartalmazta az áldozatok nevét (New York Times, szeptember 28.,
9). Más szóval az egyének a tudósításokban mint egyének kevésbé fontosak, de
mint az emberek bizonyos kategóriáinak vagy típusainak képviselôi egyre
inkább.
A 2.2. ábrából nyilvánvaló az újságcikkekben azonosított csoportok
számának növekedése. Ez a trend is szignifikáns volt, nem csupán a minta
egészére nézve (p < 0,001), hanem az egyes újságok szerinti bontásban az
egyes almintákra nézve (Times [p < 0,001], Oregonian [p < 0,001], Tribune [p
< 0,05]), valamint témák szerint is (a baleseti és bûnügyi hírek esetében p <
0,001, az álláshirdetéseknél pedig p = 0,10). A trend egyértelmû annyiban,
hogy a tudósításokban sokkal több különféle csoport jelenik meg, akár
névvel, akár leírással azonosítva.
A következô kérdésünk az volt, hogy az újságcikkek vajon egyre kevésbé
koncentrálnak-e a jelenre, hangsúlyozva ezáltal az olyan átfogóbb jellegû,
közösségi jelenségeket, mint amilyenek például az idôbeli trendek. Ennek a
hipotézisnek az elsô tesztjeként megvizsgáltuk a különbözô – múltbeli,
jelenbeli és jövôbeli – idôpontokra tett utalások számát mindegyik
tudósításban. Mint a 3. ábra mutatja, egyes témákban mindig több idôbeli
utalás fordult elô, mint másokban. Különösen az állásokra vonatkozó
tudósításokban sokkal több utalás volt különféle idôpontokra, míg a baleseti
hírekben jóval kevesebb ilyet lehetett találni. A leghatározottabban
kirajzolódó minta azonban az egyes cikkekben az idôpontokra való utalások
számának igen következetes növekedése volt. Ez a trend szignifikáns volt
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2. ábra Kirôl szólnak a tudósítások?
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mindegyik témában (p < 0,001 mindhárom esetben) és mindegyik újságra
nézve is (a Times és az Oregonian esetében p < 0,001, a Tribune esetében
pedig p < 0,005). Továbbá a trend idôbeli alakulása gyakorlatilag azonos volt
mindegyik témában és mindegyik újságra nézve: 1894 és 1914 között enyhe
visszaesés volt megfigyelhetô, amit lassú, de egyenletes növekedés követett,
egészen 1994-ig folytatódóan.
Azoknak a konkrét változásoknak a megértése érdekében, amelyek e
mögött az általános minta mögött húzódnak meg, megvizsgáltuk annak a
mértékét is, hogy a cikkekben mennyi explicit utalás történik az idôbeli
változásokra, valamint különféle idôpontokra a múltban, a jelenben vagy a
jövôben. A tudósítások szinte kivétel nélkül a jelennel foglalkoztak, és ez
éppen olyan igaz volt 1994-ben, mint 1894-ben. A variancia hiánya világossá
tette, hogy ebben a tekintetben nem történt alapvetô változás. Mindazonáltal
– mint a 4. ábra mutatja – az újságírók ma sem hajlamosabbak nagyobb
mértékben a jövôre vonatkozó spekulációra, mint amennyire a múltban
voltak (egyik témában sem találtunk szignifikáns trendre mutató bizonyítékot). Az idôpontokra való utalások számát az egyes cikkekben a múltra
való hivatkozások szignifikáns növekedése okozta (b = 0,25, p < 0,001). Mint
a 4. ábra oszlopdiagramja mutatja, 1994-ben valójában több mint kétszer
annyi cikk tartalmazott a múltra való hivatkozásokat, mint egy évszázaddal
korábban. A 4. ábrán látható trendvonal szintén azt mutatja, hogy az idôbeli
változásokra való utalások száma is szignifikánsan növekedett (b = 0,41, p <
0,001): 1894-ben a cikkeknek még kevesebb mint 2%-ában voltak utalások
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3. ábra Idôpontok említése
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4. ábra Az idôbeli változásokra tett utalások
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idôbeli változásokra, míg 1994-ben már a cikkek több mint 7%-a tartalmazott
ilyeneket. Ez kissé elmaradt az 1974-ben elért csúcsértéktôl, de még mindig számottevôen magasabb, mint a századforduló tájékán megjelent újságokban.
A múltbeli és jövôbeli idôszakokra való utalást tartalmazó cikkek százalékos
aránya (bal oldali tengely) és az idôbeli változásokra utaló tudósítások százalékosaránya (jobb oldali tengely).
Maguknak a cikkeknek a megfogalmazását tekintve az elemzés és az események szélesebb kontextusba helyezése az elmúlt évszázad során szintén gyakoribbá vált, összhangban a választási tudósításokra vonatkozó megállapításokkal.
A 5. ábrán látható trendvonal azt mutatja, hogy a legtöbb tudósítás még mindig
inkább eseményközpontúként, mintsem elemzô jellegûként volt értékelhetô,
mindazonáltal az inkább elemzô jellegû tartalom irányában ható általános trend
statisztikailag szignifikáns volt (p < 0,001), csakúgy mint a háromféle téma szerint
elkülönített mintákon belüli lineáris trendek (p < 0,001 mindhárom esetben).
5. ábra Az események elemzése
Az események hogyanjának és miértjének a magyarázatára kitérô cikkek százalékos aránya (bal oldali skála), összehasonlítva a cikkek átlagos tartalmával, az
utóbbit az 1-tôl (a legkonkrétabb eseményközpontú tudósítástól) 10-ig (a legáltalánosabb hírelemzésig) terjedô jobb oldali skálán mérve.
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Az oszlopdiagramok a 2.5. ábrán bemutatják azoknak a cikkeknek a százalékos
arányát is, amelyek a „Hogyan?” kérdésére való utalást, vagyis az események
hátterére, következményeire és értelmezésére vonatkozó információt, valamint
javaslatokat tartalmaztak, továbbá amelyekben a „Miért?” kérdésével kapcsola-
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tos utalások is elôfordultak, rávilágítva az okokra, az általános problémákra
vagy az adott témával összefüggô társadalmi kérdésekre. Ezeket a kétértékû
függô változókat a logisztikai regresszió módszerével elemeztük, témánkénti és
újságok szerinti bontásban is ellenôrizve, ami megerôsítette, hogy az idô függvényében pozitív trend nyilvánul meg mind a „Hogyan?”, mind a „Miért?”
kérdésére fektetett hangsúly növekedése irányában (az egyes évjáratokra
vonatkozóan adódott együtthatók 0,20, p < 0,001, illetve 0,21, p < 0,001 voltak).6
Annak a mértékében, hogy a cikkek mennyiben nyújtottak betekintést az
események kontextusába, következményeibe, illetve lehetséges értelmezéseibe, az egyes témák között óriási különbségek mutatkoztak. Az állásokra vonatkozó tudósítások például – más vizsgálatokkal összhangban (Iyengar 1991) –
sokkal inkább hangsúlyozták a kontextust, mint a bûnügyi vagy a baleseti
tudósítások. Mindazonáltal a kontextusra kerülô egyre nagyobb hangsúly
történelmi trendje az egyes témákra külön-külön elvégzett három teszt alapján
minden esetben szignifikánsnak bizonyult. Ugyanezek a trendek a „Hogyan?”
kérdésére tett utalások elôfordulási gyakoriságát tekintve statisztikailag szignifikánsak voltak az egyes újságokra külön-külön elvégzett tesztek alapján is.
A „Miért?” kérdésére vonatkozó utalások szignifikánsan szaporodtak a New York
Times és az Oregonian esetében, a Chicago Tribune-nál azonban a változások nem
elégítették ki a statisztikai szignifikancia standard kritériumait.
Mindeddig abból a feltételezésbôl indultunk ki, hogy az új, „bôbeszédû”
zsurnalizmus nagyrészt azt a funkciót töltötte be, hogy egy-egy cikk nagyobb számú eseményt érintsen: a mai hírszerkesztés egyszerûen úgy
csoportosítja a tudósításokat, hogy minden cikk több eseményrôl számoljon be,
mint egy évszázaddal ezelôtt. A ténylegesen talált minta azonban, mint a 6.
ábra mutatja, egyáltalán nem igazolta ezt a várakozásunkat. Az egy-egy
cikkben érintett események száma az idô függvényében valójában
szignifikánsan csökkent (p < 0,001). A cikkenkénti kevesebb esemény irányába
mutató trend szignifikánsnak bizonyult, függetlenül attól, hogy melyik újságot
vizsgáltuk (a Times és a Tribune esetében p < 0,001, az Oregonian esetében pedig
p < 0,05). Az események száma a baleseti tudósításokban, valamint az állásokkal kapcsolatos cikkekben is szignifikánsan csökkent az idô függvényében
(p < 0,01, illetve p < 0,001). Az egyetlen kivételt a bûnügyi tudósítások
képezték, amelyek a vizsgált idôszakban mindvégig lényegében ugyanolyan
számú eseményrôl számoltak be egy-egy cikkben. Egyik témában sem tapasztaltunk azonban ellenkezô irányú trendet, és az egyes újságok, illetve az
egyes témák szerint kirajzolódó minta általános következetessége arra utal,
hogy a tudósításokban nem csupán annak a módja változott meg, ahogyan a
riporterek csoportosítják tudósításaikban az eseményeket, hanem alapvetô
átalakulás ment végbe a tudósítások jellegében is.
6
A logisztikai regresszióban a vizsgált év hatása annak a valószínûségére, hogy egy cikk
tartalmaz-e a „Hogyan?” vagy a „Miért?” kérdésére vonatkozó információt, nem lineárisan
alakul, de a változás monoton jellegû, s így biztonsággal következtethetünk arra, hogy az idô
függvényében pozitív trendrôl van szó.
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6. ábra Az események száma
Az egy cikkben említett különbözô események átlagos száma újságonként
és témánként
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A mai újságírók nem számolnak be nagyobb számú eseményrôl, ám kétségkívül bôbeszédûbbek. A 7. ábra a cikkek átlagos hosszának évrôl évre
bekövetkezett változását mutatja be, mindhárom témában és mindhárom
újságra nézve. A statisztikailag szignifikáns pozitív általános trend (p < 0,01)
mellett a cikkek hossza egyértelmûen és következetesen megnövekedett,
mindhárom tématerületen és mind a három vizsgált újságban. Röviden: az új
zsurnalizmus legalábbis megfelelô elnevezést kapott.7
7

Az új, „bôbeszédû” újságírás sok változást mutat a hírek tartalmában és terjedelmében
egyaránt: a mai újságok tartalma nem egyszerûen ugyanannak a régi tartalomnak a bôvebb
kifejtése. Ám milyen mértékben erednek ezek a tartalmi változások a cikkek megnövekedett
terjedelmébôl?
Ennek a kérdésnek a megválaszolásához újra elemeztük eredményeinket, ellenôrizve a
cikkek hosszának növekedését. A valamennyi újságra és témára nézve összesített adatok
összefoglaló elemzése során úgy találtuk, hogy a korábban említett eredmények közül
csupán kettô nem érte el a statisztikai szignifikancia határértékét. A „Hogyan?” és a „Miért?k
érdéseire való utalások növekvô száma a cikkek hosszúságával egybevetve nem elégíti ki a
szignifikáns növekvô lineáris trend kritériumait. Valamennyi más eredeti megállapításunk
azonban – meglepô módon – továbbra is beigazolódott, ideértve a kevésbé eseményközpontú
és egyre inkább elemzô tudósítások felé mutató trendet is. A híradások megnövekedett
terjedelme kétségkívül több, mélyre ható elemzésnek ad teret. Várható volna emellett az is,
hogy a hírtartalom azzal arányosan növekedett, ahogy az újságok vastagodtak. Ez azonban
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7. ábra A cikkek terjedelme
A cikkek átlagos terjedelme újságonként és témánként, 1-tôl 5-ig terjedô skálán.
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Az újságírói kifejezésmód mindhárom újságban és mindhárom témában
bôbeszédûbbé vált. A tudósítások egyúttal inkább elemzô jellegûek lettek,
válaszokat adva a „Hogyan?” és a „Miért?” kérdéseire is. Az események
értelmezésére is kitérô híradások aránya ma lényegesen magasabb, mint
1894-ben volt, és ugyanez elmondható az okokat, a problémákat és a
társadalmi kérdéseket is érintô híradásokról is. Egy új álláshelyeket biztosító
üzemrôl 1894-ben hírt adó, egybekezdésnyi terjedelmû cikkhez képest 1994ben egy olyan cikk, ami a Staten Island egyik kikötôjének újjáélesztésérôl ad
hírt, 27 bekezdésbôl állt. Ez utóbbi a kikötôbeli munkahelyek újbóli megteremtését New York városának annak érdekében tett erôfeszítéseként elemzi,
hogy visszanyerje „világklasszis” státuszát, amit az 1960-as években elveszített (New York Times, szeptember 27, B1).

nem következett be. A képek, a fôcímek és alcímek, valamint a szövegtipográfia megnövekedett helyigénye, továbbá a híroldalakon is egyre nagyobb helyet elfoglaló grafikák,
indexek, önreklámozó közlemények és kereskedelmi reklámok együttesen mind abban az
irányban hatottak, hogy minimalizálják annak a tényleges hírtartalomnak a növekedését,
amit az újságok közölnek (Barnhurst 1994). Miközben a híradások és maguk az újságok is
valóban terjedelmesebbé váltak, az általunk dokumentált változások szignifikáns eltérést
jelentenek a hírekrôl való tudósítás korábbi stílusától.

4.fejezet

8/23/07

TÚL A

12:31 PM

Page 605

SZEMÉLYES BEFOLYÁSON

–

A SZEMÉLYTELEN TÁRSULÁSOK NÖVEKVÔ BEFOLYÁSA

827

A korai bûnügyi és baleseti tudósításokra ugyanaz a „gyorsírásos” stílus
jellemzô. 1894-ben egy utcai támadás eseményét minden harsonaszó nélkül,
egyetlen bekezdésben foglalta össze a Chicago Tribune:
„James McCune csomagolómunkás, South Green Street 319. alatti lakos betört
koponyával a megyei kórházban fekszik, miután William Warrington fuvarozó
South Halstead Street 528. alatti lakos leütötte. A két férfi a West Congress és a
South Halstead utcák keresztezôdésénél veszett össze. A rendôrség ôrizetbe vette
Warringtont, anélkül, hogy vádat emelt volna ellene” (1894. április 15., 10).
Az 1960-as évek után a baleseti hírekben meredeken emelkedett az interpretatív
részek aránya. Két példa a baleseti tudósítások körébôl megfelelôen illusztrálhatja
az elemzô tárgyalásmód térnyerését. Röviddel a századforduló elôtt a New York
Timesban megjelent egy kétbekezdésnyi híradás, amely a következôképpen
kezdôdött:
„A négyéves Dora Cohent otthonuk elôtt a Hester Street 87. szám alatt, tegnap este
7 óra 30-kor apja szeme láttára elgázolta egy lovaskocsi. A gyermek bordái
összeroppantak, és egy órával késôbb apja karjaiban meghalt” (1897. április 17., 8).
A második bekezdés az esemény idôbeli lefolyásáról számolt be, leírva az utcát,
a lovas kocsit és a kocsist. A hasonló cikkek a rá következô század folyamán
fokozatosan eltûntek a Timesból, és 1994-re már minden, tudósítást érdemlô
balesetnek jóval nagyobb jelentôségûnek kellett lennie. A Maine államban
fekvô Fort Fairfieldben bekövetkezett árvízrôl szóló tudósítás például kitért az
államban katasztrófák esetére bevezetett intézkedésekre és az ott történt
múltbeli eseményekre, valamint az árvíz okaira és következményeire is (április
19., A12). Noha a New York Times, a portlandi Oregonian és a Chicago Tribune saját
speciális története is indokolhatja a megfigyelt változásokat, az a tény, hogy
megállapításaink majdnem identikusan ismétlôdtek mindhárom újság kapcsán
és három különbözô tématerületen, erôsíti az általános trend megbízhatóságát.
Minél nagyobb terjedelmûek az egyes cikkek, annál nagyobb hangsúly kerül
az események egymással való összekapcsolására, s emellett az események
szélesebb kontextusba helyezésével megnyilvánuló általános pozitív trend is
alátámasztja azt az állítást, hogy a jelenkori tudósítási és hírszerkesztési gyakorlatban hangsúlytalanabbá válnak az egyedi események, miközben növekvô
figyelmet fordítanak a nagy léptékû társadalmi jelenségek bemutatására. Az
egyének helyett inkább a kollektívák hangsúlyozása, továbbá a más hasonló
eseményekkel idôbeli és térbeli kapcsolatokat keresô híradási stílus
térnyerése azt jelenti, hogy a média olyan helyzetben van, hogy legalábbis
a nagy léptékû közösségi jelenségeknél egyre fontosabb szerepet játszhat az
emberek felfogásának alakításában. Ehhez a váltáshoz valószínûleg sok
egymást átfedô történelmi trend járult hozzá, amelyeket kimerítôen tárgyal
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Barnhurst és Mutz (1998). Ugyanakkor ez a váltás – bármilyen eredetû
legyen is – jelentôs módosulást képvisel a hírek mibenlétével kapcsolatos
felfogásban is, ami tovább növeli a hírmédia lehetôségeit a közvéleményben
és a közösségi életvilágban kialakuló felfogások formálására.
A nagyobb mennyiségû értelmezés és a kevésbé eseményközpontú tudósítás
irányában ható trendet nagyrészt a napilapokban közölt híradások alapján
állapítottuk meg. A több médiumot egybevetô jelenkori összehasonlítások –
nem meglepô módon – arra utalnak, hogy a magazinok még több tematikus
tudósítást nyújtanak, mint az újságok, a televízió pedig azoknál jóval
kevesebbet. Noha más médiumokra vonatkozóan általában nem állnak
rendelkezésre a történelmi trendek megállapítására alkalmas adatok, egyes
elemzôk azt állítják, hogy a televíziós híradásokban is váltás megy végbe a
tematikusabb és kevésbé eseményközpontú tudósítások felé. Hallin (1994) a
televíziós híradásokról az 1960-tól 1988-ig terjedô idôszakra nézve végzett
kutatásainak eredményeként alapvetô változást mutatott ki a tévéhíradások
struktúrájában: a hírek bejelentôinek szavait „nem egyszerûen reprodukálják és
továbbítják a közönséghez, hanem mintegy nyersanyagként kezelik, amit
elemeire kell szedni, majd más hangokkal és képekkel kombinálva új
narratívában kell integrálni”. Több külsô anyagra és különféle források
sokaságából származó egyéb anyagokra támaszkodva a tévé hírszerkesztôi ma
úgy tálalják a híradásokat, hogy biztosítják „a világosan követhetô
cselekményvonal egységét”, oly módon, ami a korábbi híradásokra nem volt
jellemzô. Bár Hallin azt állítja, hogy a televíziós tudósításokban megfigyelhetô
változások részben a technológiai fejlôdésre vezethetôk vissza, ezt a
közvetettebb híradási gyakorlat irányában történt váltást ô is a hír fogalmának
az értelmezésében bekövetkezett általánosabb változások részének tekinti.

A média hatalmába vetett hit erôsödése
Az imperszonális hatások lehetôségeit növelô egyik fontos tényezô a média
hatalmába vetett hit. Miközben a társadalomtudósok általában úgy látják, hogy
a média hatalma tompul és csökken, az Egyesült Államok lakosságára kétségkívül jellemzô a média politikai jelentôségébe vetett erôs és megingathatatlan hit. Ez a hit önmagában még nem növelné az imperszonális hatások
lehetôségeit, ha nem kellene figyelembe vennünk azt a tényt is, hogy a politika
világában a dolgok megítélése gyakran sokkal többet számít, mint a valóság.
A média hatalmába vetett hit befolyásolja az emberek azon képzeteit, amit
mások gondolnak, s így ennek következményei még akkor is valóságosak,
ha a média meggyôzô erejét túlértékelik.
Ez a tendencia a legvilágosabban a politikai döntéshozókkal kapcsolatban
nyilvánul meg. A média fontos hatást gyakorol arra a gondolati és felfogásbeli
környezetre, amelyben az amerikai politika formálása végbemegy. Így a po-
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litikusok gyakran kötelességüknek érzik, hogy figyelmüket a szorító
problémák helyett inkább arra fordítsák, hogy válaszolni tudjanak a média által
felvetett kérdésekre. A politikusok azért reagálnak ilyen módon a médiatudósításokra, mert úgy gondolják, hogy a média figyelmére érdemesített kérdések
„olyanok, amelyeket a választók hamarosan megválasztott képviselôik
mellének fognak szegezni”.8 A politikai döntéshozatal befejezett jövô idôben
megy végbe, vagyis annak alapján, amire az ember számít, hogy be fog
következni, a médiatudósítások pedig a közvélemény alakulásának elôrejelzôiként szolgálnak.
Ennek a jelenségnek közkeletû anekdotikus tárgyi alapjai vannak. Egy
esetben a minnesotai politikusokat az a puszta fenyegetés késztette cselekvésre,
hogy a média figyelme ráterelôdik egy vitatott nagyvállalati bekebelezési kísérletre. Különféle lobbik olyan hirdetéseket mutattak be közvetlenül a törvényhozóknak, amelyek alkalmasak voltak „a pánikba esett választók víziójának
felkeltésére, akik között szinte égnek a telefonvonalak”. Noha ezek a hirdetések
valójában nem a nagyközönségnek szóltak, a lobbistáknak sikerült megváltoztatniuk a törvényhozók véleményét. Egy másik példában a médiában teret
kapott kijelentések az „Amerikai szerzôdés” (Contract with America)* népszerûségével kapcsolatban sikeresen meggyôzték a Kongresszus számos tagját
arról, hogy a szerzôdés javaslatai kedvezô visszhangra találtak az amerikai
közönségben. Noha ezek a „közvélemény-kutatási eredmények” késôbb
álhírnek bizonyultak, átmenetileg olyan téves képzeteket tápláltak, amelyek
állítólag befolyásolták a szavazókat (Greve 1995).
A politikusok azért találják hasznosnak a médiában közzétett tudósításokat,
mert „gyakran nincsenek jobb indikátoraik a közvéleményrôl”. Megbízható
felmérések hiányában „a médiában megjelenô nézeteket egyenlônek tekintik
a közvéleménnyel”. Ám az anekdotákon túlmenôen van bizonyos mértékig
empirikusan igazolt alapja is annak, hogy a politikusok a médiát használják
a közvélemény helyettesítôjeként. A média híradásait a törvényhozási
lépésekkel összekapcsoló vizsgálatok bizonyos alapot nyújtottak ahhoz a
következtetéshez, hogy a politikusok a híradásokból következtetnek a közvéleményre. A bûnözésre fordított fokozott figyelem a nagyvárosi
újságokban például elôre jelzi a törvényhozói aktivitás megélénkülését a
8

Tipton (1992) megállapítása szerint a politikusoknak a média által a közönségre gyakorolt hatással kapcsolatos meggyôzôdései adták az alapot Cohen (1963) számára ahhoz,
hogy felállítsa jól ismert napirend-meghatározási hipotézisét (agenda-setting hypothesis).
(Érdekes megjegyezni, hogy a Wikipedia – Cohen hozzájárulásának megemlítése
mellett – más szerzõknek tulajdonítja az agendahipotézis megalkotását. Lásd McCombs,
M. E. – Shaw, D. L.: The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly,
36 (1972), 176–187. (A ford.)
* Az „Amerikai szerzôdés” a Republikánus Párt által az 1994. évi kongresszusi választási
kampány idején közzétett dokumentum, amelyben a republikánusok kötelezettségvállalás mellett felsorolták, hogy mit fognak megvalósítani, ha 40 év után elôször
többségbe kerülnek az USA képviselôházában. (A ford.)
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bûnözéssel kapcsolatban, és viszont, a törvényerejû rendelkezések meghozatala is kiváltja a sajtó nagyobb figyelmét. A vádemelési döntéseket
szintén befolyásolja a média hírközlési gyakorlata, függetlenül a bûntények
komolyságával kapcsolatos tényezôktôl (Pritchard 1986; Pritchard, Dillts és
Berkowitz 1987; Pritchard és Berokovic 1989); más szóval úgy tûnik, hogy az
ügyészek a médiatudósításokat a közvélemény valószínû állásfoglalásának
indikátoraként használják fel. Ezen túlmenôen a nyomozati híradások
hatásával foglalkozó vizsgálataik sorozatában Protess és munkatársai (1991) arra
mutató adatokat tártak fel, hogy a politikusok anticipálták a közvélemény
változását, még mielôtt az adott kérdésben a média-beszámolók megjelentek
vagy mûsorra kerültek volna, és azután az ilyen anticipált reakciók alapján
módosított politika megvalósítására.
Az ezek mögött az összefüggések mögött feltételezett mechanizmus
mindegyik fenti esetben egy sajátos folyamat, melynek során a politikusok azért
fordítanak figyelmet a médiatudósításokra, mert szükségük van a közvélemény
reakcióinak monitorozására és elôrevetítésére, cselekedeteik pedig ezután azon
a feltételezésen alapulnak, hogy a médiának hatalmában áll a közérdeklôdés
bizonyos irányba való terelése és a közvélemény módosítása. A cselekvést
ténylegesen kiváltó tényezô a vélelmezett vélemény, és a médiavisszhang
egyszerûen kényelmes, bár tökéletlen eszközként szolgál a döntéshozók
számára ahhoz, hogy felbecsüljék a nagyközönség nézeteit. Ha ezek a
megítélések következetesen pontosak lennének, akkor azt is mondhatnánk,
hogy a média – kapcsolatot teremtve a közönség és a politika berkei között –
egyszerûen elôsegíti egy fontos funkció betöltését. Ám a választói véleményeknek az elitek által való megítélésében mutatkozó pontatlanságokhoz sokféle tényezô járul hozzá még a szövetségi politikai döntéshozatal szintjén is, ahol
jobban rendelkezésre állnak megbízható közvélemény-kutatásokra alapozott
eredmények. Például Miller és Stokes (1963) vizsgálatai szerint, amelyeket az
USA képviselôi által leadott szavazatok meghatározó tényezôinek feltárására
folytattak, a döntések legfontosabb elôrejelzôje nem a választók tényleges véleménye volt, hanem az, hogy az adott képviselô hogyan ítélte meg választóinak
a véleményét.
A politikusok nem az egyetlenek, akik hisznek a média hatalmában.
A „nagyközönség” tagjai szintén rendszeresen feltételezik, hogy a média
által közvetített tartalom lényeges hatást gyakorol mások nézeteire.9 Ez a
hipotézis összhangban áll a „harmadik személyre gyakorolt hatás” bôséges
szakirodalmával, miszerint az emberek nagy többsége úgy gondolja, hogy a
9
Ez rendkívül robusztus vizsgálati eredménynek tûnik: az emberek következetesen úgy
vélekednek, hogy a tömegközlési eszközöknek óriási hatásuk van mások attitûdjére és
viselkedésére. Az a néhány vizsgálat, amit a vélelmezett és a tényleges hatások
összehasonlítására végeztek, azt igazolta, hogy az emberek egyrészt túlbecsülik a híradások
mások állásfoglalására gyakorolt hatásának mértékét (Cohen és mtsai 1988), másrészt
alulbecsülik a saját magukra gyakorolt hatásait.
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média másokra nagyobb hatást gyakorol, mint rájuk magukra. Más szóval, a
közvélemény aktuális alakulásával kapcsolatos várakozások alapját a
médiavisszhang hangvételének a megítélése alkotja. Gunther (1998) arról
számol be, hogy kísérleti és felmérési adatok egybehangzóan „a sajtó
feltételezett meggyôzô hatásának” (persuasive press inference), vagyis egy olyan
tendenciának az érvényesülését igazolják, hogy azok az emberek, akiknek a
nézeteit személy szerint nem befolyásolják a médiatudósítások, arra a következtetésre jutnak, hogy bizonyos cikkek vagy mûsorok hangvétele vagy vélt
állásfoglalása ugyanakkor más olvasókra, illetve nézôkre hatással van.
Meggyôzô adatok támasztják alá, hogy a média hatalmába vetett hit befolyásolja a közvéleményrôl alkotott képzeteket mind a politikusok, mind a
nagyközönség körében. Történeti perspektívából azonban az a fontos kérdés,
hogy a média hatalmának képzete az idôk során milyen mértékig erôsödött fel,
illetve bôvült ki. Úgy tûnik, hogy a televízió megjelenése a század második
felében felerôsítette és felgyorsította ezt a folyamatot. A leggyakoribb vélekedés
szerint különösen a televízió kulcsfontosságú tényezô, ha nem a legfontosabb
hatóerô az amerikai közvélemény formálásában (Lasorsa 1992). Mint Hess (1988,
67–68) megállapítja: „A kormányzat mûködésérôl szóló egyik legjobb fôiskolai tankönyv arra figyelmeztet, hogy »nem szabad alábecsülni a televízió
által 1952 óta az amerikai politikára gyakorolt hatást«. A szakirodalom
alapján megítélve ez sohasem volt probléma.” Egy mostanában a U. S. News
and Word Report (1987) hasábjain „A televízió elvakító ereje: hogyan alakítja
nézeteinket” (Television’s blinding power: how it shapes our views) címen megjelent cikk szerint a televíziónak volt tulajdonítható a közvélemény megváltozása a vietnami háborúval kapcsolatban, Kennedy gyôzelme Nixon felett,
továbbá a nicaraguai „kontrák” iránti attitûdök alakulása is (vö. Hallin 1984;
Kraus 1996). A médiát hibáztatták továbbá számos politikai bajért, beleértve
a növekvô politikai apátiát és a csökkenô szavazási részvételt is. 1980-ban a
New Yorker megállapította, hogy az Egyesült Államok „olyan nemzet,
melynek a politikáját (gyakorlatilag mindenkinek az egyetértésével) a saját
kezelésébe vette és bizonyíthatóan maga alá gyûrte a televízió” (172).
A média erôteljes hatásába vetett hit dominál a politika mai felfogásában is.
A média hatalmával kapcsolatos meggyôzôdést a saját szerepük túlértékelésével
maguk a riporterek állandósították. Greenfield 1980-ra teszi annak a folyamatnak a kezdetét, melynek során „maga a média is elkezdett majdnem olyan
intenzív érdeklôdéssel tekinteni a televízióra és a sajtóra, mint ahogyan a
jelöltekkel és a választással foglalkozott. Úgy tûnt, hogy soha azelôtt nem volt
annyi újságíró, tudósító, szerkesztô, szerkesztôségi felsô vezetô, jelölt, konzultáns és egyszerû polgár ilyen nagy mértékben a sajtó hatalmának tudatában”. Noha kétséges, hogy ez a jelenség vajon csakugyan 1980-ban bontakozotte ki teljes virágjában, valószínû, hogy ez is hozzájárult a média hatalmába vetett
hit további erôsítéséhez. A média politikai szerepének a médiavisszhangja
elôsegíti, hogy a tömegtársadalomban kialakuljon és meggyökeresedjen a
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gyámoltalan és könnyen befolyásolható közönség képzete. A kampányok
„metavisszhangja”, vagyis a médiavisszhang médiavisszhangja – mintegy
posztmodern csavarral – arra szólítja fel a nézôket, hogy legyenek „a saját
elámításuk szakértôi”. Ez oly módon teszi lehetôvé a polgárok számára, hogy
okosnak és tájékozottnak érezzék magukat, hogy „nem azt tudatja velük, hogy
a politika mit tesz, hanem azt, hogy a politika hogyan mûködik” (Hart 1994, 88).
A média hivatásos szakemberei tetszelegnek önmagukban mint politikai
erôben. 1988-ban Dukakis kudarcát annak tulajdonították, hogy nem sikerült
önmagát sikeresen „becsomagolnia” a médiapolitika igényeinek megfelelôen,
Bush sikerét pedig azzal hozták összefüggésbe, hogy kiemelkedôen jó médiakonzultánsai voltak (Popkin 1991). A kampányokról szóló híradások gyakorlata
sok újságíró szerint ma abból áll, hogy a jelöltek médiahasználatát elemzik, így
manipulálva a közönséget abból a célból, hogy szavazzanak rájuk.
Mindezeknek a tevékenységeknek az a megkérdôjelezhetô mögöttes
feltételezés a kiindulópontja, hogy a választások kimenetét minden más
tényezônél inkább a média határozza meg. Ezt azonban – a média bizonyos
típusú politikai hatalmával kapcsolatban folyamatosan felhalmozódó,
hatalmas tömegû kutatási dokumentáció ellenére – kevés bizonyíték
támasztja alá. Popkin az alábbi következtetésre jut: „A politológusoknak és
a bennfenteseknek azt az állítását, hogy bármely választás megnyerhetô a
megfelelô reklámmal és a megfelelô konzultánsokkal […] egy önfenntartó
mítosz táplálja, miszerint a választások kimenetelét bizonyos »mágikus
pillanatok« fordítják meg a televízióban. Még a tömegekre gyakorolt médiahatás leghevesebb szószólói is rámutatnak, hogy az egyenletesen folyó,
egymással versengô politikai információáramlások gyakran semlegesítik
egymást, és összességükben így elhanyagolható nettó hatást érnek el”. Ez
nem azt jelenti, hogy a médiának a megfelelô körülmények között nem
lehet lényeges és mérhetô nettó hatása; csupán arról van szó, hogy ezek a
megfelelô körülmények általában nem, vagy csak kivételesen állnak fenn.
Ugyanakkor a mai médiatudósítások azt sugallják, hogy ezek a körülmények mindenütt adottak, és a média hatalmának bizonyítékai mindenütt
fellelhetôk körülöttünk. A média hibáztatása a nemkívánatos választási eredményekért mind a liberálisok, mind a konzervatívok kedvenc idôtöltése:
„Mi lehet jobb mentség, mint hogy a játék meg volt bundázva, a sajtót
megvették, a televíziós hálózatokat megfélemlítették, […] és a szavazókat
úgy terelgették a szavazófülkékhez, mint a birkákat?”.
A média hatalmával kapcsolatos közfelfogás felméréseinél használt kérdések általában ugyanezt a megítélést visszhangozzák. Például az amerikai
közönség majdnem háromnegyed része úgy gondolja, hogy a média fontos
hatóerô a nemzeti politika meghatározásában.10 Ezeknek a százalékos ará10

„Ön szerint a televízió és a média nagyon fontos, eléggé fontos, nem túl fontos vagy egyáltalán
nem fontos a nemzeti politika meghatározásában?” Gallup–Newsweek közvélemény-kutatás,
1987. május 17.
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nyoknak a jelentését valamilyen összehasonlítási alap nélkül, csupán a közvélemény-kutatások során kapott válaszokra támaszkodva nehéz megítélni.
Legalábbis annyi bizonyos azonban, hogy az amerikai közönség jobban
meg van gyôzôdve a média fontosságáról, mint más nyugati demokráciák
polgárai. A 8. ábra a média hatalmának megítélését egy öt országra
kiterjedô összehasonlító felmérés eredményei alapján mutatja be. A NagyBritannia, Franciaország, Nyugat-Németország, Spanyolország és az
Egyesült Államok polgárai körében végzett felmérések szerint az
amerikaiak saját tömegközlési eszközeiket hatékonyabb erônek tekintik mind
a közvélemény, mind pedig mindhárom kormányzati ágazat befolyásolásában.
Az Egyesült Államok vezet valamennyi kategóriában: a média által a közvéleményre gyakorolt hatást a válaszadók nem kevesebb mint 88%-a ítélte
meg „igen nagyként” vagy „meglehetôsen nagyként”. Érdekes, hogy a legnagyobb különbségek az Egyesült Államok és a többi ország között a kormányzati intézményekre gyakorolt médiahatás megítélésében mutatkozott.
Az amerikaiak – eltérôen a többi ország állampolgáraitól – a médiát aktív
szereplônek tekintik nem csupán a közvélemény formálásában, hanem a
fôbb kormányzati ágak befolyásolásában is.
A vizsgált öt ország közül az Egyesült Államokban voltak a legtöbben
azok is, akik úgy vélték, hogy a médiának túlságosan nagy hatalma van
(Parisot,1988). Ugyanezt az eredményt hozta igen sok más vizsgálat is: az
amerikai közönség körében valóban egy állandó többség véli úgy, hogy a
médiának általában túlságosan nagy hatalma van,11 és a polgárok több mint
80%-ának az a véleménye, hogy a média túl nagy hatással van a kormányzatra.12 A közönség legnagyobb része még a Watergate-botrány kapcsán
széles körben magasztalt újságírói teljesítmények utóhatásának idején is úgy

11

„Általában véve úgy érzi-e ön, hogy a médiának túlságosan nagy hatalma van az Egyesült
Államokban, vagy pedig úgy, hogy a médiának nincs túlságosan nagy hatalma az Egyesült
Államokban?” Túlságosan nagy hatalma van: 51%, nincs túlságosan nagy hatalma: 37%
(Yankelovich, Skelly és White felmérése a Time megbízásából, 1985. november 5.). „Általában
véve úgy gondolja-e ön, hogy a hírmédiának túl nagy hatása van arra, ami ma történik,
túlságosan kicsi hatása van arra, ami történik, vagy a hírmédiának éppen a megfelelô mértékû
hatása van arra, ami ma történik?” Túlságosan nagy: 59%, túlságosan kicsi: 5%, a megfelelô
mértékû: 32%. (A Los Angeles Times közvélemény-kutatása, 1993. március 17.)
12
„Ön szerint az alábbi csoportok közül melyiknek van túlságosan nagy hatása a kormányzatra, és
melyiknek van túlságosan kicsi? A média…” Túlságosan nagy: 83%, túlságosan kicsi: 13%
(Yankelovich Partners Inc., a Time smegbízásából, Cabel News Network, 1994. szeptember 1.). „Most
pedig egy kérdés a különféle csoportok erejérôl a kormányzati politika, a politikusok és a
washingtoni politikai döntéshozók befolyásolására. Ön szerint a hírmédia túlságosan nagy vagy
túlságosan kicsi befolyást gyakorol Washingtonra?” Túlságosan nagy: 79%, túlságosan kicsi: 13%,
körülbelül megfelelô mértékû: 4% (Louis Harris and Associates, 1994. november 17.).
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8. ábra A média befolyásának megítélése öt országban
A „meglehetôsen nagy” vagy „igen nagy” válaszok százalékos aránya
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Forrás: Parisot (1988). „Ön szerint a média hatása (a megnevezett intézményre) igen nagy,
meglehetôsen nagy, nem túl nagy vagy egyáltalán nem nagy?” Franciaország: Louis Harris
France felmérése, 1987. április 9–13.; Németország: Emnid Institute GMBH and Co., 1987. április
1–13.; Nagy-Britannia: The Harris Research Centre, 1987. április 3–5.; Spanyolország: SOFEMASA,
1987. április 4–9.; Egyesült Államok: Louis Harris and Associates, 1987. április 10–15.

érezte, hogy a médiának nagyobb hatalma van a kelleténél.13 Pontosabban:
az amerikaiak többsége úgy gondolja, hogy az újságírók jobban érdekeltek
a hatalom gyakorlásában, mint abban, hogy mi jó az országnak.14
Habár az adatok általában meggyôzôen igazolják, hogy a tömegközlési
eszközök hatását erôsnek és egyben a kelleténél nagyobbnak ítélik meg, ez
önmagában még nem ad választ arra a kérdésre, hogy a média hatalma az
13

Az amerikai nagyközönség úgy vélte, hogy a hírmédiának – 1-tôl 10-ig terjedô skálán mérve –
körülbelül 5,4 pont értékû befolyással kellene bírnia, de a hatás tényleges megítélése a 8 pontos
értékre esett (ABC News/Washington Post közvélemény-kutatása, 1981. május 18.). Az 1992. évi
elnökjelölt-állítási verseny hasonló reakciókat eredményezett: az emberek szilárd többsége úgy
vélte, hogy a hírközlési szervezeteknek túlságosan nagy hatásuk van arra, hogy a pártok melyik
jelöltjüket indítsák a választásokon (Times Mirror, 1992. február 20. és 1992. január 3.). Az 1980-as
évek végén a megkérdezettek nem kevesebb, mint 86%-a úgy ítélte meg, hogy közösségeikben a
saját újságjaiknak és televízióállomásaiknak „valamennyi” vagy „nagy” hatása van az emberek
véleményére. Úgy érezték továbbá, hogy a hírközlési szervezeteknek általában túlságosan nagy
befolyásuk van arra, hogy melyik jelöltjüket indítsák a pártok a választásokon elnökjelöltként (Times
Mirror közvélemény-kutatása, 1987. október 25.).
14
„Ön egyetért vagy nem ért egyet az alábbi állításokkal? Az újságírók jobban érdekeltek a
hatalom gyakorlásában, mint abban, hogy mi jó az országnak.” Erôsen, illetve bizonyos
mértékig egyetért: 52%; bizonyos mértékig, illetve határozottan nem ért egyet: 38% (The
Freedom Forum First Amendment Center, Vanderbilt University, 1993. november).
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emberek megítélése szerint növekedett-e. Végtére is, a közvélekedés szerint
a választások kimenetelében a média az 1940-es években is fontos szerepet
játszott. A széles körben elterjedt legenda szerint Roosevelt a gyôzelmeit
„kitûnô rádióhangjának” köszönhette, ami lehetôvé tette számára, hogy
jobban kihasználja ezt a médiumot, mint Landon vagy Willkie. Noha egyes
felmérési kérdéseket a média hatásával kapcsolatban többször is feltettek,
egyiket sem ismételték elegendôen hosszú idôn át ahhoz, hogy történelmi
összehasonlításokra lehetôséget adjanak.
Talán még fontosabb ennél a hírmédia hatása a közvéleményre, ami az emberek megítélése szerint az évek folyamán növekedett.15 [Az 1985. évi Gallupfelmérés idején] a megkérdezettek több mint 60%-ának volt az a véleménye, hogy
a hírközlési szervezetek hatása növekszik.16 A politikusok szintén meg voltak
gyôzôdve a média hatalmáról, és annak fontosságát tíz pontos skálán mérve 10
ponttal értékelték (Arterton 1984; Popkin 1991). Érdekes, hogy amikor tudományos kutatók „a média meggyôzô hatására” igyekeztek hitelt érdemlô bizonyítékokat találni, úgy találták, hogy ez a közvélekedés még tovább erôsödött.
Ha nem konkrét tapasztalatokból ered ez a vélekedés, akkor vajon mibôl fakad?
Hogyan vált a média hatalmába vetett hit ilyen fontos részévé az amerikai politikai kultúrának? Ez a meggyôzôdés – a széles körben elterjedt vélekedéssel
ellentétben – már jóval a televízió megjelenése elôtt gyökeret vert. Valójában már
a 20. század elején aktív erôfeszítések történtek a tömegközlési eszközök hatalmába vetett hit erôsítése érdekében. Röviddel a századforduló után reformista
mozgalomként kialakult a propagandaelemzés, melynek progresszív küldetése az
volt, hogy „az új kommunikációs csatornáknak a hatalmas intézmények által való
kisajátításával szemben segítse az alapvetôen kompetens közönség kialakulását”
(Sproule 1989, 225). Mivel a nagyvállalatok átvették a háborús propaganda
technikáit, a propagandaelemzés „eszközként szolgált arra, hogy ráébresszék a
közönséget a nagy hatalmú társadalmi szervezetek és az új kommunikációs
ügynökségek házassága mögött rejlô manipuláció veszélyeire”. A tömegek
manipulálásának veszélyeit hangsúlyozó esettanulmányokat a lehetô
legszélesebb körben terjesztették, nem is annyira a propaganda tényleges
hatásának dokumentálása céljából, hanem inkább azért, hogy a propaganda
potenciális hatásaira adott extrém példák céltudatos bemutatásával megakadályozzák az emberek manipulálását. A Propagandaelemzési Intézet (Institute for
Propaganda Analysis) – a fogyasztók képzését célul kitûzô sok más mozgalomhoz
hasonlóan – elsôsorban a gyermekeket vette célba: az intézet évente több mint
egymillió gyermeket részesített valamilyen oktatásban (Fine 1941).
15
„Az utóbbi években ön szerint a média egyre nagyobb hatással volt-e az ön közösségében élô
emberek véleményére, vagy körülbelül ugyanolyan mértékû hatással volt rá, vagy pedig kisebb
lett a hatása?” (A Los Angeles Times közvélemény-kutatása, 1985. február 23.)
16
Gallup felmérése a Times Mirror „Az emberek és a sajtó (The People and the Press) címû
vizsgálatához, 1985. június 22. „Fel fogok olvasni önnek néhány egymásnak ellentmondó állítást,
párokba szedve. Miután elolvasom az egyes párokat, mondja meg, ön melyik állításról érzi úgy,
hogy általában véve jobban leírja a hírközlési szervezeteket. Ha úgy véli, hogy egyik állítás sem
megfelelô, akkor mondja meg ezt.” Növekvô hatás: 63%; csökkenô hatás: 17%; egyik sem: 7%.
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E küldetés nemes céljai ellenére egyes bírálói aggódtak a program szándékolatlan következményei miatt. Attól féltek például, hogy a mozgalom
által a propagandisták céljaira és trükkjeire fektetett hangsúly, ami a
manipulációval szembeni éberséget és ellenállást volt hivatott megteremteni, valójában egyfajta „demokratikus cinizmust” fejleszt ki a diákokban. Ez
az aggodalom feltûnôen emlékeztet azokra a félelmekre, amelyeknek ma
Patterson (1993), Hart (1994) és mások adnak hangot a politikai befolyásolás
mögött meghúzódó stratégiák és taktikák nyilvánosságra hozatalára
irányuló kortárs médiatörekvésekkel kapcsolatban: a média – arra való
igyekezetében, hogy a közvélemény „megetetését” megakadályozza –
egészségtelen cinizmust alakít ki a politikával kapcsolatban. A mozgalom
egy másik szándékolatlan következménye az volt, hogy az amerikaiakban
elôsegítette annak a nézetnek a kialakulását, hogy a tömegtájékoztatási
eszközök rendkívül hatékonyan felhasználhatók a tömegek befolyásolására.
A média potenciális hatalmának bemutatásával a propagandaelemzôk annak
csökkentésére törekedtek. Mindaz a figyelem és törôdés azonban, amit erre
fordítottak, ironikus módon – szándékuk ellenére – hozzájárulhatott a média
státuszának erôsítéséhez a politikai folyamatokban.
A Propagandaelemzési Intézet erôfeszítései mellett hasonló irányban
hatott az 1930-as években a frankfurti Társadalomkutató Intézetbôl érkezett
európai tudósok mûködése is, akik rendkívül nagy hatású elméleteket
hoztak magukkal arra vonatkozóan, hogy a modern média hogyan szolgálja
a politikai és gazdasági hatalom kiterjesztését. A frankfurti tudósok fontos
hatást gyakoroltak a médiáról való tudományos gondolkodásra az Egyesült
Államokban. Belôlük hiányzott a propagandaelemzôk progresszív szemlélete, de az ô felfogásukban is nagy hangsúly esett a média hatalmára, amit
csak tovább erôsít, hogy az atomizált közönség fontos társadalmi kötelékek
híján szinte elkerülhetetlenül ki van szolgáltatva a tömegtájékoztatás címén
gyakorolt befolyásoknak.
A propagandaelemzés és a frankfurti emigránsok hatása azonban még
együttvéve sem ad elegendô magyarázatot a média mindenható voltába vetett hit uralkodóvá válására. Noha a Propagandaelemzési Intézethez hasonló
intézmények még ma is léteznek, ezek többé nem vállalnak magukra ilyen
nagy léptékû oktatási küldetést. Úgy tûnik továbbá, hogy a választásokkal
foglalkozó tudományos vizsgálatokból származó adatok túlsúlyba kerülése a
század közepétôl kezdve ellentmondott a tömegtársadalommal kapcsolatos
elméletek feltételezéseinek. A média hatalmába vetett hit meggyökerezése
talán pusztán annak tulajdonítható, hogy az emberek igen sok idôt töltenek
el a médiával, különösen a televízióval. Ez a meggyôzôdés makacsul fennmaradhat továbbá ugyanazoknak az impulzusoknak a kihajtásaként is,
amelyek a propagandaelemzés progresszív missziójának hajtóerejét adták. A
jelenlegi „okos diskurzus”, ahogy Gitlin elnevezte, mind a hivatásos médiaszakemberek, mind a nagyközönség arra irányuló igyekezetét tükrözi,
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hogy elhatárolódjanak a manipulációtól. A riporterek részérôl a stratégiára és
a taktikára helyezett hangsúlyt „visszafogott tudósításnak” nevezik, olyan
védekezô magatartásra utalva, ami azt a látszatot kívánja fenntartani, hogy
a tudósítók immúnisak azokkal a hatásokkal szemben, amelyeknek mások
áldozatul esnek (Gitlin 1990, 19).
Nem meglepô, hogy a közönségnek tetszik a hozzáértô diskurzus. Az emberek a politikát fôleg „imázsépítés” dolgának tekintik, és így posztmodern
módon örömüket lelik a színfalak mögé pillantó bennfentes tudósítások
szemléletében. Az olyan filmek népszerûsége, mint például „A jelölt” (The
Candidate) vagy újabban a The War Room* és az „Amikor a farok csóválja”
(Wag the Dog) szintén amellett tanúskodik, hogy a politika berkeinek
bennfentes szemlélete vonzó a közönség számára. Röviden: a politika
médiavisszhangja a nézôket a részletekbe menô tájékozottság érzésével tölti
el, legyenek akár befolyásoltak, akár nem, mivel így mintegy cinkossá
válnak abban, ahogyan másokat tömegesen manipulálnak (Hart 1994).17
Noha a tömegközlési eszközök hatalmába vetett hit egyértelmûen
megelôzte a televíziót, ennek a médiumnak az életszerûsége valószínûleg
tovább erôsítette ezt a széles körben elterjedt meggyôzôdést. A pszichológusok – az ellenkezô értelmû tanulmányok tucatjai és sokak által vallott,
ennek ellentmondó vélekedések ellenére – kevés bizonyítékot találtak arra,
hogy az életszerû üzenetek ténylegesen nagyobb meggyôzô erejûek a
sápadtabbaknál. Az emberek az élénk és színes üzeneteket általában meggyôzôbbnek gondolják másoknál, bár nem önmagukra nézve. Ez az illúzió
azon a tényen látszik alapulni, hogy az emberek a meggyôzô erôre abból az
érdeklôdési és figyelmi szintbôl következtetnek, amit az információ kivált
(Collins és mtsai 1988). Mint rendkívül életszerû médium, a televízió olyan
érdeklôdést és figyelmet vált ki, ami valószínûleg ahhoz vezet, hogy
egyúttal nagyobb meggyôzô erôt is tulajdonítanak neki.
A tömegekre gyakorolt hatás szubjektív megítélése megváltoztatja az embereknek a saját társadalmi környezetükrôl alkotott felfogását, függetlenül
attól, hogy a véleményüket ténylegesen nagymértékben vagy csak kevéssé
befolyásolják a média különféle formái. Ha a bûnözés nagy médiavisszhangot
kap, az emberek arra a következtetésre jutnak, hogy ezt nyilván mások tapasztalják, és még akkor is fontos társadalmi problémának tekintik, ha nekik
maguknak nincsenek ezzel kapcsolatos tapasztalataik. Ha pedig valamely
* A film Bill Clinton 1992-es kampánystábjának mûködését mutatja be. (A ford.)
17
A „hirdetésfigyelô” (ad-watch) vagy „igazságdoboz” (truth box) típusú kampányzsurnalizmus jó példát ad erre a szemléletre (Cappella és Jamieson 1994). A jelöltek hirdetéseinek
kritikai elemzésével az újságírók remélik megôrizni saját függetlenségüket a jelöltek
részérôl való manipulációval szemben, és igyekeznek megakadályozni, hogy a
szavazókat csalóka hirdetésekkel megtévesszék. Mindazonáltal bizonyos vizsgálatok arra
utalnak, hogy ezek a törekvések visszafelé sülnek el, további támogatást nyújtva azoknak a jelölteknek, akiknek a hirdetéseit vizsgálják, és csökkentik a szavazási kedvet a
pártonkívüliek körében.
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elnökjelölttel kapcsolatban a média állásfoglalása hízelgônek látszik, szerintük
ez abból adódik, hogy a közvélemény bizonyára a jelölt támogatása irányában
mozdul el.
Ez a gondolkodási séma sajnos nem ártalmatlan. Thomas gyakran idézett
szavaival: „Ha az emberek bizonyos helyzeteket valóságosnak tekintenek,
akkor azok következményeikben valóságosak is” (Merton 1968, 475). A média
hatalmának következményei a politikában valóságosak, mivel, a politikusok,
az újságírók és az amerikai nagyközönség tagjai nemigen kételkednek a média
fontosságában. A média hatalmába vetett – akár igaz, akár mitikus – hit Amerikában arra ösztönzi a politikusokat és a nagyközönséget is, hogy a
médiavisszhangot a közvélemény pótlékának tekintsék, egyszerûen egy olyan
áttételt feltételezve, ami lehet a politikai realitás alapja, de könnyen meglehet,
hogy nem az. Ilyen módon tehát a média hatást gyakorol a közvélemény megítélésére, még akkor is, ha a média tartalma nem érinti közvetlenül ezt a témát.
Az imperszonális társadalmi hatások kifejtésére alkalmat adó lehetôségek
kialakulásához számos nagyobb történelmi trend járult hozzá. A komplex
médiaszervezetek létrejötte és a tömegközlési eszközök országos hatókörûvé
válása elôsegítette a közvetett társulások elburjánzását, és így fontos alternatív
utat teremtett a társadalmi hatások számára. Érdekes, hogy ma – eltérôen az
újságok terjesztésére megszabott postai díjszabásról szóló viták napjaitól –
kevesen kérdôjelezik meg a hírek országos és nemzetközi terjesztésének céljait.
Anélkül, hogy a bírálat kockázatának tenné ki magát, Clinton elnök maga is
rendszeresen fürkészi az „információs szupersztrádát”, és örvendetesnek tekinti,
hogy annak révén eltörlôdnek nem csupán a helyi közösségeket, hanem az
országokat egymástól elválasztó határok is.
A tömegkommunikáció tartalmában bekövetkezett változások elôsegítették
továbbá az imperszonális hatások gyarapodását azzal is, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a közvélemény elvont interpretációjára, és elôtérbe helyezik az
olyan típusú tudósításokat, amelyek az egyedi eseményeket nagyobb, nem
helyi kontextusokkal kapcsolják össze. Az olyan tudósítási gyakorlat révén, ami
a saját fontosságát hangsúlyozza a politikai folyamatokban, a tömegközlési
eszközök hathatós szerepet játszanak továbbá az emberek tudatában magáról a
tömegközönségrôl alkotott felfogásnak az alakításában is. Túlságos leegyszerûsítés volna azonban azt állítani, hogy ezt a jelenséget egyedül a média váltotta
ki. Valójában számos ilyen változás a médiában összefügg a szélesebb
társadalmi, gazdasági és politikai környezetben bekövetkezett változásokkal.
Mindazonáltal ezek a változások egymással kombinálódva megváltoztatták a
politikai tájképet, a politikai attitûdök társadalmi befolyásolásának új formáit
hozva létre. Röviden: „Segítettek létrehozni az emberek képzeletében egy
erôteljes pszichológiai entitást, egy olyan »közössége«, amely nincs sehol
sem lehorgonyozva a földre” (Schudson 1995, 15).

