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I. Az értekezés témaválasztása, a téma behatárolása
Kutatásomban kísérletet teszek arra, hogy feltárjam és elemezzem a kapitalista 
berendezkedés kialakítása és a m köd  új kapitalizmus egy-egy évében, 1993-ban 
és 2003-ban lezajlott politikai tiltakozásokat. Olyan éveket választottam, 
amelyekben nem tartottak országgy lési és önkormányzati választásokat, azaz a 
politika nem kampány-„üzemmódban” tevékenykedett. Az éppen regnáló kabinet 
számára az adott év teljes politikai évet jelentett. Az els  vizsgált évben Antall 
József, illetve Boross Péter kormányoz, míg 2003-ban Medgyessy Péter.  

1993-ra a legfontosabb politikai, közjogi változások lezajlanak, a gazdasági rendszer 
átalakítása pedig rohamléptekkel folyik. A társadalom túl van az els
megrázkódtatásokon, a rendszer m ködésével kapcsolatban már rendelkezik 
tapasztalatokkal, és egyértelm  véleménye alakult ki az 1989 utáni politikai, 
gazdasági, társadalmi és szociális változásokról. Tíz évvel kés bb a rendszerváltás 
f  kérdései – látszólag – többé-kevésbé megoldódtak, ezzel párhuzamosan azonban 
az új kapitalizmus, valamint a polgári demokrácia hatására új nehézségek, 
konfliktusok is kijegecesedtek. 

A két év kijelölésekor az is motivált, hogy olyan kormányokat, illetve olyan éveket 
válasszak, amelyekben eltér , azaz jobboldali és baloldali ideológiai, politikai 
színezet , különböz  társadalmi beágyazottságú kormányok, valamint eltér
habitusú miniszterelnökök döntenek. Fontos szempont volt az is, hogy a két id pont 
között legyen akkora távolság, amely alkalmas a tiltakozások változásainak jelzésére 
is. 

Figyelembe véve a különböz  fogalomtípusokat, a politikai tiltakozás fogalma alatt 
azokat a kollektív cselekvéseket értem – tiltakozási formától függetlenül –, amelyek 
kompetitív szituációban valamilyen explicit célok elérése érdekében nyilvánosságra 
kerülnek, és a keretfeltételekben akarnak változtatásokat elérni. Magyarországon a 
bal jobb törésvonal valamennyi szféra m ködésére, eltér  mértékben, de hatással 
van. Tematikus blokkokban vizsgálom a direkt politikai tiltakozások körébe nem 
tartozó protest cselekmények esetében a bal jobb törésvonal jelenlétét, hatását, 
m ködési mechanizmusát. 

Dolgozatomban nem tekintem feladatomnak az 1993-as és 2003-as éveken túli 
id szakok tiltakozásainak vizsgálatát. Vannak azonban olyan protest események, 
amelyek átívelnek a két esztend n, így ezek esetében indokolt mértékig túlnyúlok a 
kijelölt éveken. Szintén nem tartom feladatomnak, hogy a disszertáció megírása 
közben, azaz a 2006 szeptemberében történt „postmodern riot” eseményeit 
elemezzem, azonban ezen események el zményeire utalást teszek az V. fejezetben.  

Magyarországon a politikai tiltakozások kutatása napjainkban is valamelyest a 
politikatudomány „mostohagyermeke”. A protest cselekmények kutatásának 
jelent sége a nyugat-európai és az egyesült államokbeli társadalomtudományokban 
megkérd jelezhetetlen. 
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A kutatás originalitása abban jelentkezik, hogy – ismereteim szerint – még nem 
publikáltak olyan magyarországi empirikus vizsgálatot, amely azonos módszertan 
alkalmazásával elemezett két, egymástól 10 esztend re es  évet. Az azonosságok és 
különböz ségek keresésével, kiemelésével próbál a magyar tiltakozási kultúra 
változásával kapcsolatban megállapításokat rögzíteni. Ennek során használom a 
különböz  kvantitatív és kvalitatív társadalomtudományi módszereket, így a 
forrásanalízist, a dokumentumelemzést, a publikált szociológiai, statisztikai adatok 
másodelemzését, a sajtóanalízist, valamint a survey statisztikát. 
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II. Az értekezés struktúrája 
A témát öt fejezetre tagolva fejtem ki. Az I. fejezetben áttekintem a politikai 
tiltakozások elemzésével foglalkozó f bb társadalomtudományi iskolákat, kiemelem 
a témám szempontjából releváns nemzetközi kutatások legfontosabb megállapításait. 
A tiltakozásokat eltér  komplexitásban vizsgáló elméleteket két nagyobb csoportba 
sorolom. Az els be azokat a megközelítéseket helyezem, amelyek a társadalom, a 
társadalmi cselekvés komplex, átfogó elméleti megértésére törekednek, és ezekben a 
politikai tiltakozások – még ha eltér  mértékben is – fontos helyet foglalnak el. A 
kritikai, a legitimációs, az igazságosság-, a racionális döntéselméletekben, valamint 
a társadalmi cselekvés vizsgálatában a döntéshozó hatalmi mechanizmusra 
fokuszáló politológiai megközelítésekben azonos, hogy a politikai protest 
cselekmények a fennálló és újratermel d  politikai, hatalmi, gazdasági 
komplexummal, rendszerrel szemben megfogalmazódó kritikában, azaz reflexióban, 
ellenvetésben, ellenállásban, engedetlenségben, az együttm ködési készség 
feladásában jelentkeznek. Az életvilág védelmét, a legitimációs válság feloldását, a 
morális elvárásokhoz, az igazságossághoz alkalmazkodó intézményi m ködés 
kikényszerítését a feléled  társadalmi aktivizmus, a tiltakozás képes elérni. A 
második csoportban azokat a középszint  elméleteket taglalom, amelyek primer 
módon a tiltakozások elméleti és ezt kiegészítve, többnyire empirikus vizsgálatával 
foglalkoznak. Vázolom azokat a tiltakozási fogalomtípusokat, fontosabb 
megállapításokat és eredményeket is, amelyekre a protest cselekményekre fokuszáló 
társadalomkutatók empirikus kutatásaik során jutottak. Bemutatom, hogy a nyugat-
európai és az amerikai tiltakozáskutatók eltér  kontextusból vizsgálják a témát. A 
nyugat-európai kutatók a politikai tiltakozásokat olyan kollektív cselekvéseknek 
tekintik, amelyek explicit célok érdekében a politikai keretfeltételekben akarnak 
változást elérni. Az egyik amerikai irányzat ett l eltér  módon a tiltakozásokat 
generáló társadalmi mozgalmak kollektív identitására, a bels  mozgalmi kultúra 
vizsgálatára helyezik a hangsúlyt. A másik pedig a mozgalmak küls  mozzanatát 
vizsgálja, elhelyezve azokat a társadalom kulturális keretfeltétel-rendszerében. 

A II. fejezetben a metodológiai eszközöket, lehet ségeket tekintem át, és ismertetem 
az általam használt feldolgozási módszereket. A politikaitiltakozás-kutatás 
empirikus tapasztalatai alapján megvilágítom, hogy mely forrásokat érdemes 
alkalmazni a protest események vizsgálatára. A nemzetközi és hazai kutatók 
vélekedését osztva, több tényez t mérlegelve, három magyar sajtóterméket 
választottam ki. Mindhárom megfelel azoknak a nemzetközi standardoknak, 
amelyeket a tiltakozáskutatás fejl dése során kihordott a tudományterület. Az írott 
sajtó is rendelkezik el nyökkel és hátrányokkal. Disszertációm ezen fejezetében 
bemutatom mindkett t, különös hangsúlyt fektetve a tiltakozáskutatóknak a média 
szelektivitásával foglalkozó felvetéseire. A sajtótermékek elemzésének bevett és 
általam is használt módszere a tartalomelemzés, amelynek két típusa közül a 
kvantitatív tartalomelemzést alkalmazom.  

A III. fejezetben a magyarországi politikai intézmények, a pártrendszer, a kulturális 
ideológiai mez , valamint a gazdasági környezet politikai tiltakozásokra vonatkozó 
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hatását összegzem. Az ország parlamentjének, kormányzatának, közigazgatásának, 
pártrendszerének, médiájának, közéletének m ködési módja képes csoportközi 
ellentéteket generálni, illetve tompítani. Vázolom a meghatározó politikai-társadalmi 
törésvonalakat, a szakszervezetek erejét, elfogadottságát, és a gazdaság 
teljesítményét, a társadalom általános szociális helyzetét is. A lehetséges konfliktus-
potenciálok kibontásakor a dinamikus megközelítést alkalmazom, azaz politikai, 
gazdasági, társadalmi trendeket veszek alapul, hiszen a konkrét éveket megel z
id szakok is formálhatták az aktorok véleménystruktúráját, cselekvését.  

A IV. fejezetben bemutatom, hogyan alakul 10 éves távlatban a magyar társadalom 
tiltakozásokkal kapcsolatos attit dje. A rendszerváltoztatás el tti – 1956 utáni és 
1989 közötti – Magyarországon nem volt hagyománya, kialakult gyakorlata a 
társadalmi tiltakozásoknak. A Kádár-korszak zárt politikai szisztémája 
következtében csak kisebb ellenzéki csoportok hordozták a tüntetések, az 
aláírásgy jtések kultúráját, amely jogászi felfogásukból, történelemszemléletükb l 
eredt. A protest cselekmények nemzetközi szakért i kutatásaik során kiegészít
módszerként alkalmazzák a közvélemény-kutatások eredményeit. Empirikus, 
szociológiai felmérések alapján áttekintem, hogy a magyar közvélemény hogyan 
viszonyul a protestáláshoz, mely társadalmi csoportok fogékonyabbak, 
befogadóbbak, illetve elutasítóbbak. Bemutatom, hogy a társadalom egyes 
rétegeiben, csoportjaiban, hogyan alakul az aktuális és potenciális részvétel. 

Az V. fejezetben az 1993. évi és a 2003. évi politikai tiltakozások vizsgálatát végzem 
el két lépcs ben. El ször formális tényez k – gyakoriság, térbeli elhelyezkedés, 
id tartam –, majd szociológiai jegyek – organizátorok, résztvev k, legális/illegális 
jelleg, tiltakozási repertoár, címzettek és célok – alapján hasonlítom össze a két évet. 
Ezen tényez k részletes elemzése teszi lehet vé a magyar tiltakozási kultúra 
kontinuum és diszkontinuum elemeinek kibontását. Az 1993. évi és a 2003. évi 
tiltakozások összehasonlításának második etapjában a protest cselekményeket nyolc 
tematikai blokkba – médiatiltakozások, direkt politikai tematizációt hordozó 
tiltakozások, agrárdemonstrációk, közalkalmazotti akciók, állami és 
magántulajdonban lév  cégek alkalmazottainak tiltakozásai, alternatív issue-k és 
lokális tiltakozások – soroltam, amelyek mindkét évre vonatkozóan a tiltakozások 
több mint 95 százalékát fedik le. Minden téma végén 19 szempont alapján táblázatba 
foglalom össze az egyes tiltakozási témák legfontosabb jellemz it. A tiltakozások 
tematikus blokkokba rendezése révén azok manifeszt és latens jellemz it, 
mozgatórugóit, a f bb társadalmi konfliktusokat, valamint a politikai 
intézményrendszer reakcióit analizálom. A tiltakozások feldolgozása és elemzése 
során a témában készített magyarországi kutatásokat és tanulmányokat is figyelembe 
veszem. 
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III. Az értekezés módszertana 
Disszertációmban a kutatási kérdések kifejtése részben feltáró jelleggel, részben 
pedig hipotézisek tesztelése révén történik. Az alkalmazott társadalomtudományi 
kutatások során az elemz k két metodológiai irányzat közül választhatnak. 
Használatosak egyrészt a kvantitatív, tehát az alapvet en empirikus szociológiai 
adatfelvételekre, másrészt a kvalitatív, azaz az attit dökre, érzésekre, motivációkra, 
gondolatstruktúrákra épít  „soft” eszközök. A számok explicitebb adatokkal 
szolgálnak, valamelyest könnyebbé teszik az információk csoportosítását, 
összehasonlítását, összegzését. A kvalitatív kutatások a gazdagabb, mélyebb 
megértést teszik lehet vé. Sok esetben azonban e két módszert párhuzamosan is 
használják.  

Értekezésem empirikus alapokon nyugszik, dönt en kvantitatív módszereket 
használok. A tiltakozások megítélése, valamint a tiltakozók társadalmi hátterének 
feltárása klasszikus véleménykutatási eszközökkel, a survey vizsgálatok 
felhasználásával történik a IV. fejezetben. Az V. fejezetben a tiltakozásokkal 
kapcsolatos cikkek feldolgozása kvantitatív tartalomelemzésen alapul. Nem egy-egy 
szó, szócsoport, mondat kontextusát, hanem a tiltakozásokra vonatkozó explicit 
adatokat analizálom. A cikkek feldolgozásához 26 kérdésb l álló standard kérd ívet 
alkalmazok, amelyet az SPSS segítségével dolgozok fel. 

Az elemzés során tényként fogadom el a média szelektivitását. Vélelmezem, hogy ez 
els sorban a lokális tiltakozásokat, valamint a kisebb mobilizációs potenciállal 
rendelkez  protest eseményeket érinti hátrányosan. A sajtóban tapasztalható 
különbségekre els sorban az ún. hard adatok ismertetése során utalok. Az egyes 
újságokban megjelent cikkeket újságonként csoportosítva nem elemzem. A vizsgált 
években a Népszabadság szociáldemokrata, a Magyar Hírlap liberális, a Magyar 
Nemzet pedig keresztény, konzervatív értékeket preferál, és ezek a különbségek a 
tiltakozások feldolgozása során kiegyensúlyozhatják egymás hatását.  
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IV. Kutatási kérdések, hipotézisek 
A gazdasági és szociális trendek bemutatása során választ keresek arra, hogy az 
1993-as, illetve a 2003-as évben a gazdasági fejl dés, az életszínvonal, a 
foglalkoztatottság mennyiben indukálhatott vagy háríthatott el tiltakozási akciókat.  

Hipotézisem szerint a politikai rendszerváltozást követ  években kisebb a 
tiltakozások társadalmi elfogadottsága. Az új politikai, gazdasági szisztéma 
kialakítását az 1990-es választásokkal – az persze vitatható, hogy milyen 
információs háttérrel – legitimálta a magyar társadalom. Bár az új rendszer körüli 
problémák hamar kezdenek nyilvánvalóvá válni, de csak a társadalom sz k 
szegmense vélelmezheti, hogy a tiltakozások révén a problémák megoldhatók 
lennének. Arra számítok, hogy 1993-hoz képest 2003-ra széles körben elfogadottá 
válik a közvetlen demokrácia ezen eszköze.  

A politikaikeretfeltétel-rendszer változása, valamint a társadalom politikai 
tiltakozásokkal szembeni attit djének átalakulása miatt azt feltételezem, hogy a két 
év tiltakozási cselekményeinek összevetésekor nagyobb részt a széttartás, a 
különböz ség, illetve a diszkontinuitás lesz a jellemz . 

Feltételezésem szerint a protest cselekmények elfogadottabbá válásával emelkedik a 
tiltakozások és a tiltakozók száma is. Különösen 2003 második felére n het meg a 
tiltakozások volumene, mert addigra a 2002-es kormányváltást követ  gy zteshez 
húzás, „gy zelmi mámor” elpárolog, és a lakosság körében rapid kiábrándultság 
jegyei mutathatók ki. A tiltakozók számának emelkedése ellenére hipotézisem 
szerint a magyar társadalomban is m ködhet a racionális döntéselméletek kutatói 
által feltárt „potyautas effektus”. Az elsöpr  többség feltehet en nem tiltakozik, 
hanem azt várja, hogy – különböz  okok (elfoglaltság, kis érintettség, változó 
mérték  érdekeltség, retorzióktól való félelem, közös haszon) – miatt mások vívják 
meg a küzdelmet helyette. 

1993-ban – úgy gondolom – a tiltakozási repertoárt a konvencionális eszközök 
uralják, ami a demokratikus politikai kultúra fokozatos elsajátításával függ össze. 
2003-ra az alkalmazott eszközök között jelent s hányadot képviselhetnek a 
nemkonvencionális, a társadalom és a média figyelmét mindinkább megragadni 
kívánó módszerek. A rendszerváltozást követ  13. évben a globális hatások és a 
kitáguló közvetlen magyar demokratikus gyakorlat felszínre hívja az új kreatívabb 
gyakorlatot. Nemcsak mennyiségi változásra számítok, hanem arra is, hogy 1993-
hoz képest 10 esztend vel kés bb, az új kapitalizmus megszilárdulásával a szociális-
társadalmi-gazdasági konfliktusok háttérbe szorulnak.  

2003-ban az új társadalmi mozgalmak által szervezett tiltakozások növekedését 
vélelmezem. 10 év elteltével meger södhetnek azok a civil szervezetek, amelyek az 
életvilág egy-egy elemének védelmét vállalják fel és gondozzák. A magyar lakosság 
környezettudatosabbá, saját érintkezési viszonyaiban öntudatosabbá és kritikusabbá 
válhatott. Ez a folyamat 1993-hoz képest 2003-ban a társadalmi mozgalmak 
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befolyáspotenciálját is er síthette.  

A globalizáció, a regionalizáció mellett a XXI. századra a lokalizáció folyamata is 
jellemz . A demokratikus magatartásminták szétterjednek, és a rendszerváltozás óta 
eltelt közel 15 év elegend nek bizonyul, hogy a nyugati demokráciák tapasztalatai is 
megjelenjenek az egyre er sebbé váló lokális társadalomban. Hipotézisem szerint a 
tiltakozások között 2003-ban 1993-hoz képest a lokális protest cselekmények aránya 
megn , mert a társadalom egyes földrajzilag közel lév  tagjai és közösségei helyi 
szinten is fokozottabban kiállnak érdekeikért és az általános értékekért.  

Kimutatom a két évben regnáló kormányoknak a tiltakozók csoportjai irányába 
folytatott domináns stratégiáit, az azonosságokat és a különböz ségeket. A politikai 
keretfeltételek tekintetében azt feltételezem, hogy 1993-ban a hatalom két okból is 
dönt en kizáró lesz a tiltakozókkal és követeléseikkel szemben. Egyrészt er sen 
védeni akarja a kialakult új politikai, gazdasági berendezkedést, másrészt a 
nemzetközi szakirodalomnak megfelel en, a keresztény-konzervatív kormány 
gyakorlatától inkább távol áll a befogadás, a korrekció vállalása. 2003-ra viszont 
stabilizálódott a politikai-gazdasági berendezkedés, ezért a hatalom megteheti, hogy 
kompromisszumkészebb stratégiát alkalmazzon. A Medgyessy-kormány praxisától 
azt várom, hogy mivel szemléletét l nem esik távol az inkluzivitás, ezt érvényesíti is 
kormányzati gyakorlatában. A tiltakozások elemzése révén lehet ség nyílik a 
rendszer, a hatalmi berendezkedés innovációs képességének bemutatására.  

Társadalomkutatók szerint Magyarországon szinte minden rendszer, szféra 
valamilyen mértékig ismét átpolitizálódott az elmúlt közel másfél évtizedben. 
Keresem, hogy a bal jobb törésvonal a direkt politikai tiltakozásokon túl, 
felbukkan-e a szociális, társadalmi, gazdasági protest cselekményekben is. Kutatom 
az elitek közötti ellentét hatását a tiltakozásokra. Úgy vélem, hogy a tiltakozások 
manifeszt és latens organizátorai, inspirálói, támogatói, törekvései és céljai 
elhelyezhet k a bal jobb törésvonal mentén. Ez a kötöttség 1993-ban er sebb 
lehet, míg 2003-ban valamelyest oldódhat. Magyarországon a pártoktól független 
civil szféra csak lassan tudott a nyugat-európai szintre fejl dni, így a tiltakozások 
szervez i körében nagyobb részt foglalhatnak el a pártokhoz köt d  vagy régi típusú 
organizációk. Hipotézisem szerint 1993-ban a tiltakozások szervez i, illetve 
törekvéseik kevés kivétellel „párton belüliek”, míg 2003-ban a civil társadalom 
relatív meger södése nyomán megjelennek, részben teret nyernek a „párton kívüli” 
szervez k és célok. 

Vizsgálom a magyarországi tiltakozások rendszerkritikai jellegét, azaz hogy 
mennyire törekednek a posztszocialista, illetve új kapitalista berendezkedés 
korlátozott vagy teljes megváltoztatásra. Azt feltételezem, hogy a protestáló aktorok 
alapvet en nem vonják kétségbe a kialakult új politikai és gazdasági struktúrát, 
viszont a rendszer stabilizációját követ en 2003-ban a rendszert átalakítani kívánó 
explicit követelések is megjelennek. 
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V. Az értekezés f bb megállapításai, eredményei  
Az 1990-es évek elején a gazdasági válság a munkanélküliség drámai növekedését, 
az életszínvonal jelent s romlását, valamint a társadalmi egyenl tlenségek 
kiélez dését, társadalmi sokkhelyzetet vont maga után. A szocializmus lebontásából 
ered  társadalmi-gazdasági konfliktusok összekapcsolódtak a politikai elitek közötti 
éles ellentétekkel és a politikai törésvonalak kijegecesedésével. 1993-ban a 
kormányt alkotó pártokon belül is heves viták alakultak ki, ezért az Antall–Boross-
kormány hatalmi helyzete jelent sen meggyengült. Noha az ellentétek élesek voltak, 
a baloldali, a liberális pártok nem voltak érdekeltek a helyzet radikalizálódásában. 
Az SZDSZ, a Fidesz, illetve az MSZP alkotta ellenzéki pártok a kormány 
legitimitását nem kérd jelezték meg, és a kormány jobboldali ellenzéke sem állt el
a rendszert alapjában megváltoztató követelésekkel.

2003-ra a gazdasági, szociális helyzetben érdemi javulás ment végbe. A 2000-es 
évek elejét a gyors és nagymérték  jövedelemkiáramlás, az állam túlköltekezése 
jellemezte, ami els dlegesen a közszféra munkavállalói számára nyújtotta a 
felzárkózás lehet ségét. Kétségtelen azonban, hogy a lakosság egészének emelkedett 
a jövedelme és javult munkaer -piaci pozíciója is. A gazdaság duális jelleg vé 
válik, a makrogazdasági mutatók el re jelzik az egyensúlyi helyzet felbomlását. A 
2003-as évet – hasonlóan 1993-hoz – a társadalmi bizalom apadása, valamint a 
demokrácia negatív megítélése jellemezi, ami mögött a társadalom szociális 
elégedetlensége is meghúzódik.  

1993-hoz képest a politikai keretfeltételekben változás megy végbe. A 2002-es 
választási kampány során a kormányzó Fidesz „mobilizációs pártként” saját maga 
kezd el bb választási, majd tiltakozó demonstrációkat szervezni. Kezdeti célja a 
civil és a politikai társadalom megnyerése, majd a polgári körök révén a megalakuló 
bal-liberális Medgyessy-kormány folyamatos, er s kritikája, politikai támadása. A 
2002-es választásokat követ  és részben 2003-ban is zajló tiltakozási boom hosszú 
távú jellegzetességet is hordoz. A közvélemény-kutatási adatok is jelzik, a 2000-es 
évekre kialakult, meger södött és láthatóvá vált Magyarországon egy csekély 
társadalmi támogatottságú, részben hálózati módszereket alkalmazó radikális 
jobboldali mag. Céljuk a kialakult politikai berendezkedés jelent s módosítása. 
Törekvéseiket nem választások útján, hanem tiltakozások, demonstrációk révén 
kívánják elérni.  

A közvélemény-kutatásokból kit nik, hogy 1993-hoz képest 2003-ra a média és a 
társadalom figyelmét jobban felhívó tiltakozási formákat – a tüntetések, a 
sztrájkokat és a félpályás útlezárásokat – nagyobb arányban fogadja el a magyar 
társadalom. Az adatok szerint a különböz  személyes elkötelez dést igényl
tiltakozási formákban a magyar társadalom alig kéttizede vett részt. Jól 
körülhatárolható a tiltakozók szociológiai karaktere. A 2002-es választások 
id szakában felforrósodott politikai szituáció következménye, hogy primer 
magyarázó változóvá válik a párt- és ideológiai elkötelez dés: minél elkötelezettebb 
az állampolgár egy jobboldali párt és ideológia mentén, annál bizonyosabb, hogy 
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résztvev je lehet vagy már résztvev je volt valamilyen protest cselekménynek.  

Hipotézisemnek megfelel en a Népszabadság, a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap 
tiltakozásokkal kapcsolatos cikkeinek sajtóelemzése és a közvélemény-kutatási 
adatok is bizonyítják, hogy megn  a tiltakozások száma, a tiltakozói aktivitás 1993-
hoz képest 2003-ban. 1993 az els  szabadon választott kormány ciklusában a 
tiltakozások gyakorisága szempontjából a második legakciódúsabb év. Ebben az 
évben 148, míg 2003-ban 337 protest cselekményt organizáltak a szervez k. Noha 
2003 második felére gazdasági, szociális problémák jelentkeznek, és a kormány 
társadalmi elfogadottsága is csökken, nem történik több tiltakozás (II. félév: 154), 
mint az év els  félévében (I. félév: 183). A tiltakozások száma emelkedésének 
mértékét l elmarad a tiltakozók volumenének b vülése. A közvélemény-kutatások 
is alátámasztják, hogy a nemzetközi tapasztalatoknak megfelel en a tiltakozások 
résztvev i különösen aktívak, mert az adott évben ugyanazon személyek több 
protest cselekményben is részt vesznek. Feltételezésemnek megfelel en a magyar 
társadalomban érvényesül a „potyautas” hatás, az egy-egy probléma kapcsán 
érintetteknek, érdekelteknek csak a töredéke protestál. Kivételt valamelyest az üzemi 
szint  tiltakozások képeznek. 

Nem verifikálható azon hipotézisem, miszerint az 1993. évi és a 2003. évi 
tiltakozásokra inkább a széttartás, a különböz ség, illetve a diszkontinuitás a 
jellemz . A tiltakozások formai, szociológiai dimenzióját összegezve kijelenthet , 
hogy a magyarországi politikai tiltakozási kultúra primer vonása a 
rendszerváltoztatás id szakától értelmezhet  folytonosság. A posztszocialista és a 
megszilárdult újkapitalizmus id szakában a kontinuitást a Budapest központúság, a 
nagyfokú szervezettség, az organizátorok és a címzettek alig változó köre, valamint 
a túlnyomórészt jogszer  és békés jelleg tartja fenn. A tiltakozási repertoár 
vizsgálata is azt jelzi – ellentétben hipotézisemmel –, hogy dönt en a konvencionális 
formákon belül történt átrendez dés, elmarad a nemkonvencionális eszközök 
használatának el retörése. Az 1993-as évben a hagyományos és a direkt 
demokratikus konvencionális eszközök (aláírásgy jtések, nyílt levelek és petíciók) 
képezik a relatíve legnagyobb arányt (48%). 2003-ban a demokratikus politikai 
kultúra fokozatos társadalmi térnyerése következtében n  a köztérirészvétel-
központú meggy z  jelleg  akciók (tüntetések, felvonulások) aránya 33-ról 44 
százalékra. 

Kisebb mértékben a diszkontinuitás elemei is kimutathatók. Megjelenik a 
nemkonvencionális er szakos repertoár, amelyet csekély társadalmi támogatottság 
övez, és dönt en jól körülhatárolható, radikális jobboldali csoporthoz köt dik. 
Újdonság 1993-hoz képest a manifeszt illegális tiltakozások szervezése is, amelyek 
nagyobb részben az instrumentális új társadalmi mozgalmak, illetve kisebb részben 
a radikális jobboldali szervezetek eszköztárába illeszkednek. A radikális csoportok 
aktivizálódása magával hozza a rend rségi gyakorlat átalakulását is. 1993-ra az 
opportunista, 2003-ra viszont az opportunista és az antagonisztikus kategória közé 
tehet  a magyar rend rség tiltakozókkal szembeni magatartása. Hipotézisemnek 
megfelel en 2003-ban néhány radikális jobboldali megmozdulás a megszilárdult 
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rendszer er s kritikáját hordozza. Az új baloldali mozgalmak követelései a 
globalizációellenességen túl megmaradnak a rendszer igazságosabb elosztási 
módjának szorgalmazásánál. Összességében 2003-ban a tiltakozások több mint 90 
százaléka rendszerkonform.  

Feltételezésemnek megfelel en a politikai törésvonalak között domináns bal jobb, 
valamint a liberális konzervatív törésvonal a direkt politikai tiltakozásokon kívül 
áthatja a média-, az agrár- és részben a lokális tiltakozásokat is. A közalkalmazotti 
és ezen belül az egészségügyi dolgozók protest akciót organizáló szakszervezetek 
vezet inek politikai köt dése politikai viták tárgyát képezi. A mindenkori kormány 
hajlamos a mindenkori ellenzéket látni a szervez k mögött. A mindenkori ellenzék 
megért en viseltetik a közalkalmazotti törekvések iránt. Az új társadalmi 
mozgalmak tiltakozásai esetében nem lehet megállapítani a bal jobb törésvonal 
érvényesülését sajtóelemzés révén. Ezek a szervezetek 1993-ban is a pártoktól való 
különállásukat, valamint a humánumból és a posztmateriális értékekb l ered
gondolkodásmódjukat hangsúlyozzák, az egyes szervezetek vezet inek politikai 
szimpátiái vagy a szervezetek köt dése pedig a tiltakozások kapcsán nem képezik 
sajtóviták tárgyát. Az elitek közötti ellentét egyértelm en kimutatható a politikában, 
a kultúrában és valamivel kisebb mértékben, a gazdaságban. k személyesítik meg 
legtudatosabban és hordozzák a bal jobb törésvonal mentén képz d
konfliktusokat.  

Az új kapitalizmus megszilárdulásával – hipotézisemnek megfelel en – a szociális, 
gazdasági konfliktusok háttérbe szorulnak, teret engedve az új társadalmi 
mozgalmaknak, valamint a lokális megmozdulásoknak. A nyíltan gazdasági, 
társadalmi, szociális jelleg  konfliktusok 1993-ban a tiltakozások mint egy 
háromtizedét, míg 2003-ban kevesebb mint egynegyedét teszik ki. A vidéken zajló 
tiltakozások megyénkénti csoportosítása földrajzi szempontból teszi láthatóvá az 
adott esztend  válsággócait. 1993-ban a nehézipar korábbi fellegvárának tekintett 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye a gazdasági és szociális konfliktusok mentén 
emelkedik ki, míg a nemzetközi politikai események kapcsán Csongrád megye, mint 
a délszláv háború határterülete t nik ki. 2003-ra átrendez dtek a válsággócok. A 
nemzetgazdasági ágak közül a mez gazdaság került a vidéki tiltakozások 
középpontjába. Így különösképpen Békés megyében, valamint Bács-Kiskun 
megyében emelkedett a tiltakozások volumene. 

Ha a tiltakozókat a közalkalmazottakra, illetve az állami és a magánszféra 
alkalmazottaira bontjuk, akkor szembet n , hogy a közalkalmazotti réteg akciói 
1993-hoz képest háromszorosára n nek, míg az utóbbi csoport tiltakozásai közel a 
felére csökkennek. Nemcsak az állami tulajdonban lév  cégek, hanem a 
magánszektor munkavállalói is – az új kapitalizmus m ködési mechanizmusa 
alapján – legalább részben a kormánytól várják problémáik megoldását. Az 
államilag szabályozott kései kapitalizmusban az államnak nemcsak a politikai 
szférában keletkez  konfliktusokat, tiltakozásokat kell kezelnie, hanem a 
magánszférában keletkez  tiltakozásokat, ellentéteket is, cserébe elvárhatja a diffúz 
legitimációt az állampolgároktól és a gazdasági rendszert l. 
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1993-ban 27, 2003-ban 78 protest cselekményt szerveztek az új társadalmi 
mozgalmak, így 2003-ra tiltakozásaik a direkt politikai tematizációt hordozó 
tiltakozások mögött a második legjelent sebbé váltak. A magyar új társadalmi 
mozgalmak 2003-ban hasonló értékfelfogással és globális kitekintéssel, 
érzékenységgel m ködnek, mint a nyugat-európai társmozgalmak. Differenciálódott, 
sokszín vé vált a szektor, és fokozódott akciópotenciálja, különösen az 
instrumentális mozgalmak meger södése rögzíthet . Ezt segíti a globális mozgalmi 
szektorhoz való kapcsolódás is. A magyarországi alternatív szervezetek 2003. évi 
tiltakozásainak szinte mindegyike felfogható a rendszer és az életvilág közötti 
küzdelem részeként. 2003-ban a nyilvánosságban érzékelhet vé váltak a 
szubkulturális mozgalmak megmozdulásai is. Követeléseik nem maradtak 
reflektálatlanok, több esetben er s, helyenként széls séges reakciót váltottak ki. Az 
új társadalmi mozgalmak 1993-hoz képest 2003-ban sem képesek ugyanakkor 
b víteni a tiltakozások résztvev inek körét. Szimpátiája ellenére a társadalom 
passzív marad, a magas akciópotenciál nem jár együtt magas mobilizációval. 

A lokális protest cselekmények száma – várakozásom szerint – jelent sen 
emelkedett: 1993-ban 26, 2003-ban 66 eseményt rögzített a kutatás. A lokális protest 
események is a konvencionális meggy z  jelleg  akciók, azaz a tüntetések és a 
félpályás útlezárások alkalmazásának irányába mozdultak el. 10 év elteltével 
átrajzolódott a helyi tiltakozások címzettjeinek köre. 1993-ban dönt en a helyi vagy 
megyei önkormányzat, illetve a helyben vagy a megyében m köd  vállalat volt a 
megszólított. 2003-ban minden második lokális protest esemény szervez je a 
kormánytól várja a problémái megoldását. A tiltakozók a követelés jellegét l szinte 
függetlenül többnyire azonnal a legmagasabb politikai szinten kívánják érdekeiket 
érvényesíteni. A harmadik fontos változás, hogy az országos szinten m köd
bal jobb törésvonal, illetve a kormány ellenzék ellentét a lokális politikában is 
teret nyer. Ez befolyásolja az organizátorokat, a címzetteket és a tematikákat 
egyaránt.  

Az 1993-ban és a 2003-ban regnáló kormány által a tiltakozók csoportjai irányába 
folytatott domináns stratégiákban vannak azonosságok és különbségek is. Azt 
feltételeztem, hogy 1993-ban az Antall–Boross-kormány dönt en exkluzív 
magatartást tanúsít a tiltakozókkal és követeléseikkel szemben. Ezzel szemben a 
stabilizálódott politikai-gazdasági berendezkedés, valamint a kormány 
szociáldemokrata arculata lehet vé teszi, hogy a Medgyessy-kormány 
kompromisszumkészebb stratégiát alkalmazzon. 

A direkt politikai valamint a médiatiltakozások kormányzati kezelése az jelzi, hogy 
az Antall–Boross-kormány és a Medgyessy-kabinet politikai tematizációt hordozó 
protest eseményekkel szembeni politikájában kisebbek a különbségek, mint ahogy 
erre számítottam. A kabinetek által politikainak tekintett ügyekben mind a két 
kormány – bár eltér  okok miatt – mereven exkluzív. A politikai elitek közötti 
rendkívül mély szakadék következtében kormányzati hatalmi pozíciójuk 
megrendülését l tartanak a politikai követelések befogadása esetén.  
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Az eltér  szocializációjú és ideológiájú kormányok korlátozott befogadást 
érvényesítettek a közfigyelmet felkelt  tiltakozások kapcsán. A fiskális logikát 
felülírhatja a szavazatmaximalizálásra való törekvés. A közalkalmazottak vagy a 
mez gazdaságban dolgozók egyes, jelent s figyelmet kiváltó követeléseivel 
szemben még akkor is inkluzívak lehetnek, ha annak költségvetési kiadásai a 
mindkét kormány id szakában bejelentett takarékossági intézkedéseket is csorbítják.  

A harmadik hasonlóság a két kormány tevékenysége között, hogy pártpolitikai okok, 
a társadalmi beágyazottság, valamint a legitimációra való törekvés miatt egyes 
kormányhoz közel álló, illetve kormány által kreált szervezetek követeléseivel 
szemben engedékenyebb, nyitottabb, míg egyéb szervezetek irányába kizáró. 
Legjobb példa erre az agrárium szférája, ahol mind a két kormány befogadó a hozzá 
közel álló gazdaszervezet irányába.  

A közalkalmazotti, az állami és magánalkalmazotti tiltakozások általános 
kezelésében már markáns különbségek mutathatók ki. Az Antall-kormány a 
szakszervezeteket és a szakmai szervezetekhez bizalmatlanul viszonyul, azoknak a 
tárgyalási pozíció megszerzéséért is meg kell küzdeniük. A Medgyessy Péter 
vezetette kabinet nem kérd jelezi meg a szakszervezetek létjogosultságát és partneri 
viszonyt igyekszik kialakítani irányukba.  

Az új társadalmi mozgalmak tiltakozásai kapcsán a megváltozott társadalmi közeg, 
az uniós normák érvényesülésének hatására a Medgyessy-kormány szelektíven 
inkluzív, de legalábbis egyértelm en nem kizáró, inkább halogató taktikája 
rögzíthet . 2003-ra a mozgalmak által kihordott ügyek társadalmi támogatottsága 
jelent ssé válhat, ezért nehéz ezeket teljesen figyelmen kívül hagyni.  

A mindenkori ellenzék 1993-ban és 2003-ban is pártpolitikai logikával viszonyul a 
tiltakozásokhoz és az organizátorokhoz. Minden olyan tiltakozás irányába legalább 
semleges, illetve szimpatizáns, amelyek támadják a kormányt, gyengítik helyzetét. 
Így fordul el , hogy agresszív, er szakos széls séges jobboldali szervezetek 2003-as 
akciói az ellenzék vezet  ereje részér l visszhangtalanul maradnak. A mindenkori 
ellenzéki pártok igyekszenek jó kapcsolatokat ápolni a tiltakozások organizátoraival, 
esetenként kiemelnek egyes vezet ket, vagy választási szövetséget kötnek velük. 

Nemzetközi összehasonlításban az Antall- és a Medgyessy-kormányzat 
tiltakozókkal szemben különböz  intenzitással folytat exkluzív vagy inkluzív 
magatartást. Mindkét kormányt – politikai nehézségeik ellenére – er s intézményi 
struktúra veszi körül. Ez is indokolja, hogy mindkét kormány hajlamos az 
exkluzivitásra. Az Antall- és a Medgyessy-kormány direkt politikai tiltakozásokkal 
szemben mutatkozó exkluzivitása inkább növeli a tiltakozásokat és azok intenzitását. 
A nem direkt politikai ügyek esetében azonban eltér  a kormányzati stratégia 
tiltakozásokra gyakorolt hatása. A Medgyessy-kormány engedékenyebb, szelektív 
inkluzív magatartása növeli a tiltakozásokat, míg az Antall–Boross-kormány 
szelektív exkluzív stratégiája visszafogja a nem direkt politikai tiltakozásokat. 
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Exkluzív Olaszország Németország 
Franciaország 
Antall–Boross-kormány, 
1993 

 Integráció  Informális befogadás 

Inkluzív Svájc Hollandia 

Skandináv országok, 
Nagy Britannia, Ausztria 
Medgyessy-kormány, 
2003 

Forrás: Hanspeter Kriesi, Ruud Koopmans, Jan Willem Duyvendak, Marco G. 
Giugni: New Social Movements in Western Europe UCL Press, London, 1995. Table 
2.2. 37. o. A magyar kormányokra vonatkozó kiegészítés t lem.  

Összességében, minden szempontot mérlegelve az Antall–Boross-kormány 
kihívókkal szembeni stratégiája szelektív exkluzív, míg a Medgyessy-kabineté 
szelektíven informális inkluzív. 
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VI. További kutatási irányok 
Az elvégzett munka új szempontokat, kutatási irányokat is felvet. Érdemes a 
rendszerváltozástól kezd d en valamennyi évre elkészíteni a tiltakozások elemzését 
legalább a disszertációmban taglalt kutatási kérdések alapján. Lehet vé válna a 
kormányok domináns stratégiáinak cizelláltabb kibontása, az ellenzéki magatartás 
rögzítése, valamint a társadalmi, gazdasági tényez k által indukált tiltakozásokról, 
és az új társadalmi mozgalmak jelent ségér l is árnyaltabb képet kapnánk. Az új 
szempontok között fel lehetne tárni a parlamenti napirend és a tiltakozások közötti 
esetleges kapcsolatot. 

A módszertant pontosítaná, ha a nyomtatott sajtó cikkei mellé bevonásra kerülnének 
az internetes hírportálok cikkei, tudósításai, mert így alaposabban feltérképezhet k 
az egyes események. A kvantitatív sajtóelemzés kiegészülhetne a kvalitatív 
tartalomelemzéssel.  
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VII. A szerz  által a társadalmi mozgalmak, a tiltakozások és a politikai 
részvétel tárgykörében készített publikációi 

2009 (Megjelenés alatt) 

Szabó Andrea: „A fiatalok részvétele a protest eseményekben” In: Szabó Andrea, 
Bauer Béla (szerk.): Ifjúság2008 Gyorsjelentés Budapest, Mobilitás 2009.  

2008 

Szabó Andrea: „Politikai érdekl dés és politikai részvétel az egyetemisták körében” 
In: Szabó Andrea, Kucsera Tamás Gergely (szerk.): A magyar egyetemisták és 
f iskolások a 2000-es évek közepén Budapest, HÖOK a Hallgatókért Alapítvány, 
2008.  

2006 

Szabó Andrea: A magyarországi f iskolai-egyetemi hallgatói mozgalom története 
1988 – 2006 Budapest, HÖOK a Hallgatókért Alapítvány, 2006. /szerz társ: 
Kucsera Tamás Gergely/ 
Szabó Andrea, Kéri László (szerk.): A politikai vitanapok Magyarországon
Budapest, MTAPTI 2006. 

2005 

Szabó Andrea: Részvétel a társadalom „önkéntes” szervezeteinek” életében In: 
Füstös László Guba László (szerk.): Európai Társadalmak Összehasonlító 
Vizsgálata: European Social Survey. 3. köt., Társadalmi regiszter, 2002 Budapest, 
MTAPTI 2006 /szerz társ: Laki László/ 
Szabó Andrea: Civil szervezetek és hallgatói öntevékenység a hazai fels oktatásban
Budapest, HÖOK a Hallgatókért Alapítvány, 2005 /szerz társ: Kucsera Tamás 
Gergely/ 
Szabó Andrea: „Politikai aktivitás, politikai részvétel, politikai érdekl dés” In:
Szabó Andrea, Bauer Béla (szerk.): Ifjúság2004 Gyorsjelentés Budapest, Mobilitás 
2005. 

2004 

Szabó Andrea: „Részvétel a társadalom „önkéntes” szervezeteinek” életében In: 
Füstös László Guba László (szerk.): Európai Társadalmak Összehasonlító 
Vizsgálata: European Social Survey. 2. köt., Társadalmi regiszter, 2002 Budapest, 
MTAPTI 2004 /szerz társ: Laki László/ 

2003 

Szabó Andrea: „Új irányzatok a fiatalok körében a rendszerváltozás után” In: 
Trendváltozások Budapest, MTA PTI 2003. /szerz társ: Laki László/ 
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Szabó Andrea: „Ifjúsági rétegek az ezredfordulón” Új Ifjúsági Szemle, 2003. I. sz. 
/szerz társak: Bauer Béla, Máder Miklós, Nemeskéri István/

2002 

Szabó Andrea: „Társadalmi közérzet, politikához való viszony” In: Ifjúság2000 
Tanulmányok I. (szerk.: Szabó Andrea – Bauer Béla – Laki László) Budapest, NIKI, 
2002. /szerz társ: Gazsó Tibor/ 
Szabó Andrea: „Politikai aktivitás, politikai részvétel és társadalmi közérzet” In: 
Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László, Nemeskéri István (szerk.): Mozaik2001© 
Gyorsjelentés Budapest, NKI, 2002.  

2001 

Szabó Andrea: „Tüntetési kultúra Budapesten” In: Simon János (szerk.): Ezredvégi 
értelmezések demokráciáról, politikai kultúráról, bal- és jobboldalról Budapest, 
Villányi úti könyvek 2001. /szerz társak: Páll Kinga, Szabó Máté/  
Szabó Andrea: „Politikai aktivitás, politikai érdekl dés, politikai részvétel” In: 
Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László (szerk.): Gyorsjelentés Ifjúság2000
Budapest, NKI, 2001.  

2000 

Szabó Andrea: „Tüntetések Budapesten (1996-1997)” Szociológiai Szemle 2000. 4. 
sz. /szerz társak: Magyar Gábor, Pál Kinga, Szabó Máté/  

1999  

Szabó Andrea: A budapesti egyetemisták és f iskolások politikai szocializációja
Budapest, Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa Titkársága 1999. 
/szerz társak: Csegény Péter, Kákai László/  
Szabó Andrea: „A budapesti tüntetések a rend rség és a napi sajtó tükrében” In: 
Dominique Wisler, Szabó Máté (szerk.): Tüntetés, rend rség, demokrácia Budapest, 
Villányi úti könyvek 17. 1999.  

1998 

Szabó Andrea: „Az elit által támogatott illetve nem támogatott tiltakozások az írott 
média tükrében” In: Európai Unió, Regionalizmus, Szuverenitás Székesfehérvár, 
MTA – VEAB – Kodolányi János F iskola 1998.  
Szabó Andrea: „A politikai tiltakozás elemzésének lehetséges módszere” 
Politikatudományi Szemle 1998. 3. sz.  

1997 

Szabó Andrea: Civil önszervez dések generációs metszetben Budapest, 1997. MTA 
PTI  
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1996 

Szabó Andrea: „Reports on the Protest Events in each Year of the System 
Transformation and During the Christian Democratic Goverment (1989. January 1. - 
1994. July 1.) Dr. Timoránszky Péter (szerk.): Új rendészeti tanulmányok 1996. 2. 
/szerz társak: Virág Zsolt, Mezei Andrea/  


