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1ADATLAP  a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához  I. A doktori értekezés adatai 

A szerz  neve: Mikecz Dániel MTMT-azonosító: 10039844 A doktori értekezés címe és alcíme: A globalizációkritikus mozgalom Magyarországon. 
Lehet ségstruktúra és mozgalmi innováció DOI-azonosító2: 10.15476/ELTE.2017.056 A doktori iskola neve: ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola  A doktori iskolán belüli doktori program neve:  
A témavezet  neve és tudományos fokozata: Prof. Dr. Szabó Máté DSc.  
A témavezet  munkahelye: ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet  II. Nyilatkozatok  1. A doktori értekezés szerz jeként3  a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követ en a doktori értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. Felhatalmazom az Állam- és Jogtudományi, Politikatudományi Doktori Tanács hivatalának ügyintéz jét, Dr. Kovács Mártát, hogy az értekezést és a téziseket feltöltse az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba, és ennek során kitöltse a feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat.  

b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illet leg oltalmi bejelentés közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;4 
c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból min sített adatot tartalmazó doktori értekezést a 

min sítés (dátum)-ig tartó id tartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;5 
d) kérem, hogy a mű kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerz désre tekintettel a doktori értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé.  Ha a 

könyv a fokozatszerzést követ n egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban.6 2. A doktori értekezés szerz jeként kijelentem, hogy  a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltend  doktori értekezés és a tézisek saját eredeti, önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerz i jogait;  b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek. 3. A doktori értekezés szerz jeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének 
plágiumkeres  adatbázisba helyezéséhez és plágiumellen rz  vizsgálatok lefuttatásához.  Kelt: Budapest, 2017. március 23.        

a doktori értekezés szerzőjének aláírása                                                  1 Beiktatta az Egyetemi Doktori Szabályzat módosításáról szóló CXXXIX/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. VII.1. napjától. 2 A kari hivatal ügyintéz je tölti ki. 3 A megfelel  szöveg aláhúzandó.  4 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell adni a tudományági doktori tanácshoz a szabadalmi, 
illet leg oltalmi bejelentést tanúsító okiratot és a nyilvánosságra hozatal elhalasztása iránti kérelmet. 5 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a min sített adatra vonatkozó közokiratot.  6 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a mű kiadásáról szóló kiadói szerz dést. 
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1. Bevezetés 1.1 A dolgozat témája és struktúrája A nemzetközi globalizációkritikus mozgalom 1990-es évek végi megjelenése nyomán 
Magyarországon is feltűnt egy sajátos tematikával és mozgósítási elemekkel rendelkez  mozgalom. A globalizációkritika átalakította Magyarországon már korábban is létez  környezetvéd , alternatív mozgalmakat, kezdeményezéseket. A dolgozat arra a kérdésre kíván válaszolni, hogy a nemzetközi globalizációkritikus mozgalmi tematika és a hozzá kapcsolódó 
mozgósítási technikák és formák megjelenését milyen, a mozgalmat is érint  politikai folyamatok kísérték a magyar politikai környezetben. A kérdés megválaszolása érdekében megvizsgálom a mozgalom számára küls  feltételként adott politikai lehet ségek struktúráját. Elemzem továbbá azokat a mozgalmi újításokat, innovációkat, amelyek a magyar 
globalizációkritikusokhoz köt dnek.  Ez utóbbi szemszögb l vizsgálom a mozgalom bels  és 

küls  kommunikációját, az internet hatását az identitásépítésre és a mozgalmi dinamikára, a globalizációkritikus mozgalmi értelmezési kereteket. A dolgozatban külön kitérek a globalizációkritikusok által használt látványos tiltakozási formákra, amelyek alkalmazása 
élesen megkülönböztette ket a korábbi környezetvéd kt l. A hazai globalizációkritikus mozgalom azért is különleges eset, mert egy valódi mozgalomról 
van szó, azaz hordozza mindazokat a jellemz ket, amelyek alapján a szakirodalom definiálja 
a társadalmi mozgalmakat. A globalizációkritikusok kapcsán világosan felfedezhet  a 

személyek, csoportok és szervezetek hálózata, az ezeket összeköt  kollektív identitás és azok a társadalmi, politikai konfliktusok, amelyekben mindezek mozgósításra kerülnek. A magyar 
globalizációkritikusok továbbá rendelkeztek azokkal a szellemi műhelyekkel és a mozgalmak szempontjából fontos szabad terekkel, amelyek segítségével több éven keresztül meg lehetett 
rizni a mozgósítási potenciált, továbbá fenntartották és megújították a mozgalom értelmezési 

kereteit. Fontos körülmény, hogy ebben az id szakban vált egyre általánosabb eszközzé az 

internet, ami viszonylag olcsó volt más csatornákhoz képest, valamint lehet vé tette a kétirányú kommunikációt. 
A dolgozat id kerete ezért a 2000-es évek, egészen a mozgalomból kin tt Lehet Más a Politika 2010-es mandátumszerzéséig. A magyar globalizációkritikus mozgalom nem sokkal a 
nemzetközi mozgalom szempontjából dönt  jelent ségű 1999-es Seattle-i csata után kapott 
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szárnyra. A környezetvéd  Rügyecskék 1999-ben alakult, egy évre rá a tiszai ciánszennyezés nyomán a Védegylet, 2001-ben a Zöld Fiatalok, majd 2002-ben az ATTAC Magyarország. A 
az id keret másik vége, a 2010-es választás az egész magyar politikai rendszer tekintetében 
különös jelent séggel bír, amennyiben egy rendszerváltásnál kisebb, de kormányváltásnál 

jelent sebb fordulat, rezsimváltás következett be (Körösényi, 2015). A magyar globalizációkritikus mozgalmat a 2010-es választás egyrészt közvetlenül annyiban érintette, hogy sok mozgalmár az LMP színeiben profi politikusként folytatta tovább a közéleti 
tevékenységét. Másrészr l a 2010 utáni id szakban a dolgozatban tárgyalt demobilizációs 

tényez k mellett az új jobboldali kormányellenes baloldali és liberális tiltakozások (Milla, Szolidaritás) nyomán még inkább háttérbe szorult a globalizációkritikus mozgalmi tematika. 
A korábbi liberális és baloldali f sodrú szerepl k addig nem ismert módon és mértékben jelentek meg az utcai mozgósításban a civil ethosz nevében. Az új évtized azonban nem csak a magyar mozgalmi szféra számára jelentett új helyzetet, de nemzetközi szinten is megváltozott a társadalmi mozgalmak mobilizációs kontextusa és a követelések tartalma. A 2011 utáni nemzetközi mozgalomban ugyanis különös szerepet kapnak a tiltakozó táborok, a 
közösségi médián keresztül történ  mozgósítás. Egy új globális fiatalság kapcsolódik be a 

tiltakozásokba, amelynek generációs élményévé vált a gazdasági válság és az azt követ  megszorítások. Követeléseik középpontjában a több demokrácia és részvétel, a társadalmi igazságosság és az emberi méltóság állt (Glasius és Pleyers, 2013). Ezek a változások hatottak a magyar alternatív mozgalomra, és megjelent a mozgalmi gyakorlatban is. 
A globalizációkritikus mozgalom alapvet en nemzetközi, a vázolt problémák globális szinten 
jelentkeznek, a célkitűzések, az eszközök globális együttműködést, koordinációt igényelnek. 

A dolgozatban azonban els sorban a magyarországi és magyar nyelvű nyilvánosságban, közbeszédben operáló mozgalmat vizsgálom. A nemzetközi globalizációkritikus mozgalom 
témái, eszközei és lehet ségstruktúrája természetesen befolyásolja a magyar mozgalmat, így ha az a magyar mozgalom szempontjából releváns, úgy az része a dolgozatnak is. 
A dolgozat els  részében bemutatom a kutatás metodológiáját (1.2 fejezet), ami a tárgynak 
megfelel en több, különböz  módszert tartalmaz. Mindez megfelel a mozgalomkutatásnak, 

amely a survey típusú, nagymintás elemzésekt l, a kvalitatív tartalomelemzésen át az antropológiai terepmunkáig mezárólag alkalmaz kutatási módszereket. Jelen kutatás 
alapvet en a politikai lehet ségstruktúra elemzését és kvalitatív tartalomelemzést alkalmaz. Az 1.3 fejezetben a dolgozat tárgya szempontjából lényeges alapfogalmak meghatározására 
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kerül sor. Így definiálja a társadalmi mozgalmak, a globalizációkritikus mozgalom és a magyar alternatív mozgalom fogalmát. Az második részben azon mozgalomkutatási 
elméletekr l van szó, amelyek relevánsak a téma és annak feldolgozása szempontjából. Ezek 

az er források mobilizációjának elmélete, a szociális konstrukcionizmus, az új társadalmi mozgalmak elmélete, valamint a társadalmi mozgalmak kommunikációjához kapcsolódó elméletek. Az er források elmélete a politikai lehet ségstruktúra elemzéséhez, a szociális konstrukcionizmus az értelmezési keretek tanulmányozásának adja elméleti hátterét. Az új társadalmi mozgalmak elmélete a tágabb alternatív mozgalmiság sajátosságainak megértését segíti. A dolgozat harmadik része a magyar globalizációkritikus mozgalom számára adott politikai lehet ségstruktúrával foglalkozik. A lehet ségstruktúra, mint a mozgalom küls  intézményes környezet és az informális eljárások, szokások, szövetségesi hálózatok elemzése segít elhelyezni a globalizációkritikus mozgalmat a magyar mozgalmi szektorban, valamint 
érthet vé válik bels  dinamikája és mozgósítási lehet ségei. Ennek megfelel en a második 

rész egyes fejezetei a lehet ségstruktúra elemeit, valamint annak változásait mutatja be. A 3.1 
fejezet a vizsgált id szakban a gyülekezési jog szabályozását, mint a magyar globalizációkritikus mozgalom intézményi kontextusát tárgyalja. A mozgalmi kontextust, azaz a magyar társadalmi mozgalmak összességét átfogó mozgalmi szektort szintén a 3.1 fejezet elemzi. A 3.2 fejezetben a kérdéses id szakban vizsgálja meg a dolgozat a 

globalizációkritikus mozgalomhoz köthet  tiltakozó eseményeket. Ezek után a 3.3 fejezetben az alternatív-ökológiai mozgalom alakváltásairól, a globalizációkritikus mozgalom 
el zményeir l van szó. A fejezet azt vizsgálja, hogy a politikai lehet ségstruktúra milyen változásai teremtették meg a feltételeit annak, hogy a magyar alternatív mozgalom a globalizációkritikus fázisba lépjen. A magyar globalizációkritikus mozgalmon belül különös 
jelent sége volt annak, hogy mennyire érvényesek a bal-jobb kategóriák. Ezt a bels  törésvonalat, valamint annak strukturális hátterét vizsgálja a 3.4 fejezet. A globális politikai 
lehet ségstruktúra megváltozása, így a 2008-as pénzügyi válság, a nemzetközi mozgalom intézményesedése a magyar mozgalomra is hatással. Ezt a demobilizációs folyamatot mutatja be a 3.5 fejezet. A globalizációkritikus mozgalom demobilizációjához hozzájárult az 
eredetileg mozgalmi pártnak tekinthet  LMP megalakulása is. A politikai lehet ségstruktúra a mozgalmat végül a pártorientált modell felé tolta el (3.6 fejezet). 
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A dolgozat negyedik részében azok a mozgalmi innovációk kerülnek bemutatásra, amelyek megkülönböztették a globalizációkritikusokat az alternatív mozgalom korábbi formáitól. Ezeknek az elemeknek azonban nem csak a kés bbi, a szélesebb magyar alternatív 

mozgalomhoz köthet en van jelent ségük, de felbukkannak majd f sodrú politikában és mozgósításban is. Az innovatív elemek közé tartozik a mozgalmi kommunikáció és mediatizált tüntetés (4.1). A stabil szervezeti háttér hiányáéban a társadalmi mozgalmak a 
többi politikai szerepl nél is jobban rá vannak utalva a médiára. Megjelenésüknek is 

feltététele a polgári nyilvánosság létrejötte. A korszak egyértelmű újítása az internetes kommunikáció szélesebbe elterjedése, azonban a magyar globalizációkritikusok esetében az 
innovácia nem korlátozódik a digitális kommunikációra. Az Úttör  Áruház elfoglalásának, mint esettanulmánynak az elemzése rámutat arra, hogyan alakították a média logikájához, a média elvárásaihoz akcióikat. A második innovatív elem a nemzetközi globalizációkritikus mozgalom ökopolitikai értelmezési kereteinek átvétele és használata a magyar kontextusban (4.2 fejezet). A Zeng -ügy vizsgálata sajtóelemzés segítségével arra mutat rá, hogy az értelmezési keretek alkalmazásának korlátja volt a napi politika realitása, a konfliktus végül a kormány-ellenzék ellentét viszonyban interpretálódott. A 4.3 fejezetben az internetes kommunikáció és a mozgósítás, az identitásépítés folyamatával, valamint a mozgalom 
diffúziójával foglalkozik a dolgozat a Critical Mass és a Zeng  mozgalom tekintetében. Végül a 4.4 fejezet a látványos tiltakozási formák használatát és funkcióit vizsgálja meg. Ezek az elemek az egyén szintjén az érzelmek menedzseléséval, mezoszinten a mozgalom szimbólumainak hordozói, míg makroszinten a média figyelmét képesek felkelteni. A megállapításokat, következtetéseket utolsó, ötödik fejezetet összegzi. 1.2 A kutatás módszertana A mozgalomkutatás összetett társadalomtudományi kutatási irány, így több módszertannal is 
dolgozik a survey típusú felmérésekt l kezdve az antropológiai terepmunkákon át a vizuális elemzésig. A hazai mozgalomkutatásban Szabó Máté úttör  munkássága révén honosodott meg a dolgozat által is alkalmazott politikai lehet ségstruktúra elemzése (Szabó, 1993; 1997a), továbbá a tiltakozó események vizsgálata (Szabó, 1997b; 1997c; 1999c). A dolgozat alkalmazza az értelmezési keretek vizsgálatát, amely módszer szintén elterjedt a magyar mozgalomkutatásban (Páll, 1999; Scheiring, 2006). Dolgozatomban az egyes fejezetek 
céljainak megfelel en használok különböz  kutatási módszereket, amelyeket részleteiben az egyes fejezeteknél ismertetek. A több kutatási módszer alkalmazását indokolja, hogy a 
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magyar globalizációkrtikus mozgalom megértése kizárólag a politikai lehet ségstruktúra módzserével bizonyos korlátokba ütközik (2.1.4 fejezet), így szükség van a mozgalom kommunikációjának, identitásépítésének és kulturális, érzelmi dimenziójának feltárását is 
lehet vé tevé elméletek, módszerek alkalmazására.  
A dolgozat második részében alapvet en a magyar politikai lehet ségstruktúrát elemzem, 

ennek során el ször a magyar mozgalmi szektort tipologizálom a nemzetközi szakirodalom alapján (Cisar, 2013). Ezután az MTI archívumának segítéségével végeztem el a kutatási 
id keret szerint (2000. január 1. és 2010. január 10. között) a globalizációkritikus 
mozgalomhoz köthet en a tiltakozó események elemzését (Hutter, 2014). Az archívum vizsgálata során 1064 cikket vizsgáltam meg és 127 tiltakozó eseményt rögzítettem. Az események rögzítésének célja azonban nem egy átfogó adatbázis készítése, hanem a magyar globalizációkritikus tiltakozások általános mintázatainak feltárása volt. Az alternatív mozgalom alakváltozását és a demobilizáció a magyar- ill. a nemzetközi 
lehet ségstruktúra elemeinek vizsgálatával végeztem el. A politikai lehet ségstruktúra a 

mozgalom számára küls  körülményekkel magyarázza a mozgalom lehet ségeit, a tiltakozási konjunktúrát és a demobilizációt (McAdam, 1982: 40). A bal-jobb politikai pozíciók körüli vita vizsgálata során a szövetségkötési gyakorlatokat és hálózatokat vizsgáltam meg 
sajtóelemzés segítségével. A vita tet pontjának számító id szakban, 2005. január 1. és 2006. december 31. között kerestem rá azokra az eseményekre, amelyekben a vizsgálat során kiemelt négy szervezet, az Attac, a Humanisták, a Védegylet és a Zöld Fiatalok részt vettek. A sajtóelemzés során így összesen 79 cikket találtam. A mozgalom intézményesedését a 
kib vített kontextus-rendszer koncepció és a domináns szervezeti stratégiát leíró modellek segítségével vizsgáltam meg (Rucht, 1996). A mozgalmi innovációkról szóló harmadik részben egyrészt az innovatív, látványos tiltakozási elemeket mikro-, mezo- és makroszinten elemeztem azok hatásmechanizmusai szerint a szakirodalom segítségével. A magyar globalizációkritikus mozgalom médiagyakorlatát az egyes aktorokat, a médiára vonatkozó mozgalmi cselekvést és a társadalmi gyakorlatokat, mechanizmusokat, valamint folyamatokat összekapcsoló séma segítségével elemeztem (Mattoni és Treré 2014: 256). A médiagyakorlat vizsgálatához az 
Úttör  Áruház 2004-es elfoglalását, mint esettanulmányt vizsgálom meg (Snow, 2013). A 
házfoglalás gyakorlata így egy id ben és térben adott gyakorlatként jelenik meg, amely során 
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az eset megismerése és leírás egy meghatározott szempont, a mozgalmi kommunikáció fel l történt meg. A globalizációkritikus mozgalomra nézve tipikus értelmezési keretek használatának és 
eredményességének bemutatásához a Zeng -ügy kapcsán végeztem el frame-elemzést. Ennek 
során el ször beazonosítottam egy-egy jellemz  állásfoglalás, nyilatkozat, cikk alapján az 

ellenérdekelt felek, jelesül a Zeng -mozgalom és a Honvédelmi Minisztérium argumentumait, amik hordozzák az adott értelmezési kereteket. Ezek után a Népszabadság és a Magyar Nemzet cikkeiben azonosítottam be az egyes argumentumokat a konfliktus ideje alatt (2004. január 15. és 2005. november 24. között). A bal-jobb kategóriák relevanciájáról szóló vita elemzése során is alkalmazott sajtóelemzés bevett módszer a mozgalomkutatásban. A 
mozgalmak és a rend rség adatbázisain kívül fontos forrásként szolgálnak a média tudósításai 

a tiltakozó eseményekr l (Szabó A., 1999: 288). Utóbbiak forrásértéke nem csak 
áttekinthet ségében, könnyű hozzáférhet ségében rejlik, hanem a sajtóban megjelentek alapján arról is képet kaphatunk, hogy üzenetük megjelentetésében mennyire sikeresek az egyes politikai aktorok. Ennek eredményessége függ egyrészt a politikai szerepl knek azon 

képességét l, hogy mennyire tudják meghatározni a közéleti diskurzust, másrészt az adott médiumtól. Nem mindegy, hogy milyen a sajtótermék formátuma (írott, internetes, audió-vizuális), hírszerkesztési elvei (tabloid, politikai-közéleti, tudományos) valamint politikai-társadalmi karaktere. Az ez irányú sajtóelemzés sokat elárul az adott konfliktusban érdekelt felek kommunikációs stratégiájáról és általánosságban a mozgalmak tekintetében a társadalmi nyilvánosság szerkezetér l. 
Az er forrásmobilizációs elmélet különös hangsúlyt szentel a mozgalmi szervezeteknek (social movement organizations) (McCarthy és Zald, 1977), továbbá a közép-kelet európai régióban és így Magyarországon is kitüntetett szerepet kapnak a formális szervezetek, az NGO-k az alternatív témák mentén történ  mozgósításban (Piotrowski, 2015). A dolgozat is 

ezért a politikai lehet ségstruktúra elemzésekor els sorban a mozgalmi szervezetekre fókuszál. A globalizációkritikus mozgalmi szervezetek meghatározása egyrészt annak alapján történ, hogy részt vettek-e olyan akciókban, amelyek használták a globalizációkritikus értelmezési kereteket (3.2 fejezet) vagy részt vettek abban a vitában, ami a bal-jobb kategóriák használhatóságáról szólt a mozgalmon belül (3.4 fejezet). 
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1.3 Alapfogalmak 1.3.1 A társadalmi mozgalmak definíciója 
A társadalmi mozgalmak a demokratikus politikai közélet legitim szerepl i. Jelenlétük 

önmagában nem veszélyezteti a politikai rendszer működését, bár kétségtelenül konfliktusba 

kerülnek céljaik elérése érdekében annak egy vagy több szerepl jével. A társadalmi 

mozgalmak a modern nyilvánosság, a polgári társadalom kialakulásához köt dnek. Állam és társadalom különválása révén jöhetett létre az a köztes tér, ahol a társadalmi mozgalmak 
kifejthetik tevékenységüket, nyomást gyakorolhatnak a többi politikai szerepl re az általuk elérni kívánt társadalmi változások érdekében. A mozgalomkutatás nem tekinti társadalmi mozgalmaknak a premodern mozgalmakat, hiszen azok nem magát a társadalmi rendszert 
kérd jelezték meg, hanem az isteni, vagy a természeti jog alapján akarták a régi rendet, az 

„aranykor” viszonyait visszaállítani. A modern társadalmi mozgalmak létrejöttének a feltétele 

– ahogy Dieter Rucht fogalmaz – a tradíció varázstalanítása volt, középpontjában a 
társadalomnak, mint projektnek az elképzelése állt, valamint az a meggy z dés, hogy a történelem alakítható, a társadalmi rend formálható. Az konfliktust középpontba állító hadakozó, viszálykodó politika (contentious politics) elmélete szerint a társadalmi mozgalmak történetileg a 18. század végi megjelenése szorosan 
köt dik a korszak angol társadalmának átalakulásához, azaz a parlamentáris politikai rendszer kialakulásához, a folyamatos demokratizálódáshoz (Markoff, 1996: 45). A társadalmi 
mozgalmak megjelenésének okai közé sorolandó a kormány meger södése a királlyal szemben, ami így célpontja lehetett a követeléseknek. Legitimálta a számonkérést, hogy a politikai cselekvés közben az elit arra hivatkozott, hogy a nép, tehát a politikai közösség  nevében jár el. Az írástudás szélesedése, a közlekedés fejl dése és az új 

kommunikációs eszköz, az újság elterjedése révén egymástól távol él  emberek 

felfedezhették, hogy a közös sérelmek és érdekek összekapcsolják ket. Charles Tilly ebben a 
folyamatban a kapitalista átalakulás mellett kiemeli az angol parlament meger södésének szerepét. A parlament törvényhozó tevékenységének mindenkire hatással volt, függetlenül attól, hogy rendelkezett-e szavazati joggal. A képvisel ket földrajzi egységek szerint választották, így mindenkinek lehetett közvetlen kapcsolata egy döntéshozó hatalommal bíró egyénnel. Ennek révén csökkent a patronázs, az érdekkijárás szerepe (Tilly, 2004: 26-27). A 
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képvisel k megválasztása, a kampány ráadásul alkalmat is adott a kollektív cselekvésre, ahogyan a választott testületek tanácskozásai helyszínt biztosított. 
A társadalmi mozgalmak megragadása több jellemz  alapján történik, hiszen nem azonosíthatóak egy-egy tiltakozó akcióval, mozgalmi szervezettel vagy emberek csoportjával, 
mégis, a mozgalom a kollektív akció során hívja fel a társadalom figyelmét egy számára éget  problémára, ezeket az akciókat pedig mozgalmi szervezetek tervezik meg támogatóik segítségével. A társadalmi mozgalmak Ruud Koopmans és Dieter Rucht (1996: 270) definíciója szerint „egyének, csoportok és szervezetek mozgósított hálózata, amely tiltakozó 
akciók segítségével kíván elérni, megakadályozni alapvet  társadalmi változásokat.” Ez a 
definíció magában hordozza a mozgalmak további jellemz it is, amiket megemlít Joachim Raschke (1985: 77), mint a szimbolikus integráció, az alacsony szerepspecifikáció és a változatos szervezeti és akcióformák. Ezek az utóbbiak a mozgalmak olyan sajátjai, amelyek 
a hálózatos szervez dés és a tiltakozás alkalmazásából fakadnak. A hálózatos felépítés ezzel szemben a mozgalmak elengedhetetlen sajátossága, amely mind mikro-, mind mezo-szinten, azaz az egyének és mozgalmi szervezetek viszonylatában is jelentkezik. A mozgalmi szervezetek lehetnek sokfélék, azonban egyik szervezet sem foghatja át az egész mozgalmat, tehát nincsen az egész mozgalomra nézve formalizált hierarchia vagy szerepmegosztás (Koopmans és Rucht, 1996: 271). 
Hasonlóan lényegbevágó kitétel az alapvet  társadalmi változások elérése, megakadályozása. Donatella della Porta és Mario Diani (2006: 20) definíciójában a társadalmi mozgalmakat az informális hálózatok, a közös hiedelmek és kölcsönös szolidaritás, a társadalmi konfliktus és a kollektív akció kategóriái mentén definiálja. Della Porta és Diani szerint a társadalmi konfliktusok akkor jönnek létre, amikor egyes csoportok ugyanannak a társadalmi jószágnak 
az ellen rzésére t rnek. Ez a megfogalmazás megengedi, hogy olyan kezdeményezések is megkapják a mozgalmi státuszt, amelyek tevékenysége nem kapcsolódik mélyebb társadalmi 
változásokhoz, ezzel kitágítja a mozgalmak körét. Hogy érthet bb legyen: egy bevásárlóközpont elleni tüntetés addig marad csupán egy helyi tiltakozás, amíg nem jelennek meg olyan hivatkozási alapok, amelyek egy átfogóbb társadalmi változáshoz kötik az akciót, így válhat pl. az ökológiai mozgalom, de akár a radikális jobboldali mozgalom eseményévé. 
A definíció harmadik eleme a tiltakozó akció, amely a mozgalom legszembetűn bb eleme a 

küls  szemlél  számára, sokan hibásan magával a tiltakozással azonosítják a mozgalom meglétét, azonban egy mozgalom mindig strukturáltabb egy spontán tömegeseménynél. 
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Tiltakozás híján egy mozgalom tulajdonképpen lemond a társadalmi változás elérésér l, vagy kizárólag a bevett érdekérvényesítési formákat használja, ekkor inkább politikai klubról vagy 
szubkultúráról, ill. a mozgalom intézményesedésér l van szó. A Donatella della Porta és Mario Diani szerint ugyanakkor a társadalmi mozgalmak olyan elhatárolható társadalmi folyamatok, amelyek fenntartják azokat a mechanizmusokat, 
amelyeken keresztül a szerepl k a kollektív akciók részesei lehetnek. A mozgalmak aktivistái informális hálózatokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, közös, sajátos identitással bírnak és konfliktusos kapcsolatban állnak más, tisztán azonosított szerepl kkel. A konfliktus 

valamilyen elérni kívánt, vagy elutasított társadalmi változás miatt áll fenn. A szerz k szerint mindaddig nem lehet társadalmi mozgalmakról beszélni, amíg nincsenek világosan meghatározva a mozgalom ellenfelei, akik ellentétes érdekei ugyanarra a tárgyra vonatkoznak, így nem társadalmi mozgalmak az egyes személyek legitimitását 
megkérd jelez , az egész emberiséget, természeti er ket vagy isteni akaratot hibáztató kollektív cselekvések. Tüntetések sorozata azonban még nem eredményez egy mozgalmat, 
ugyanis elengedhetetlen a mozgalmi ügyhöz, a mozgalom egészéhez való köt dés, a 

mozgalmárokat összeköt  és a többi aktortól elválasztó kollektív identitás (della Porta és Diani, 2006: 21). Bár a társadalmi mozgalmak alacsony szerepspecifikussággal, szervezettséggel rendelkeznek, ez a szimbolikus integráció valamint a folytonosság 
különbözteti meg a mozgalmakat a rövidtávú, spontán kollektív cselekvést l, amilyen pl. a 

pánik, vagy más érzelmileg er sen fűtött kitörések, mint a futballhuligánok randalírozásai. Az olyan békésebb kezdeményezések sem számítanak mozgalmaknak, mint a vitakörök, 
különböz  fórumok, bizottságok, amik ugyancsak gyengén strukturáltak, azonban id ben és térben korlátozottak (Raschke, 1985: 77). A dolgozatban mozgalom alatt egy átfogó jelenséget értek, amely magába foglalja aktivisták, 
támogatók, szervezetek sűrű, informális hálózatát, amelyek az elérni kívánt társadalmi-politikai változás érdekében konfliktust vállalnak fel és cselekednek. Ez a típusú politikai cselekvés ugyanakkor a közösen kialakított értelmezési keretek, kollektív identitás, valamint a kölcsönös szolidaritás révén valósul meg. A mozgalom azonban nem egy statikus jelenség, hanem – della Porta és Diani definíciójának megfelel en – egy folyamat, mechanizmusok összessége, amelynek révén az egyének a kollektív cselekvés részesei lehetnek. 
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1.3.2 Globalizácókritikus mozgalom 
A nyugati társadalmakban a ’60-as és a ’70-es évekt l kezd d en egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a lakosság körében az olyan értékek, amelyek az életmóddal, az életmin séggel vannak összefüggésben (egészség, egészséges környezet, béke, harmadik világgal való szolidaritás stb.). Ez a kulturális hangsúlyváltás (culture shift) a II. világháború utáni gazdasági fellendülés okozta szubjektív biztonságérzet eredménye (Inglehart, 1990). Az új 
évezredben kib vült a témák köre: az globalizációkritikus társadalmi mozgalmak (global justice movement) a globalizáció témája körül szervez dnek és olyan kérdéseket is felvetnek, mint a fair trade követelménye, a multinacionális nagyvállalatok, valamint a különféle nemzetközi kereskedelmi, pénzügyi és politikai szervezetek (WTO, IMF, Világbank, G8) 
szerepe és felel ssége, illetve demokratizmusa, tehát alapvet en a globális árutermelés és elosztás rendszerét bírálják. Ezek a globális problémák sarkallják közös fellépésre a globális politikai térben a globalizáció jelenlegi profiljának kritikusait (Szabó, 2004). Eközben a tiltakozó globális ellen-elitek olyan értelmezési kereteket hoznak létre, amelyek nemzeti szinten is tudatosítják a globális problémákat, illetve ugyanazon a posztmateriális értékrenden belül katalizálják a helyi mozgalmak létrejöttét. 
A mozgalomkutatáson belül az ezredfordulót követ en a globalizációkritikus mozgalom 

megjelenése és f leg a globalizáció, mint általános társadalomtudományi kutatási trend nyomán a kutatások súlypontja a nemzetközi mozgósításra, a nemzetközi tiltakozó kampányokra, a mozgalmi tematikák és technikák transznacionális diffúziójára, a globális értelmezési keretekre (frame), valamint a mozgalmi hálózatokra és kommunikációs 
technológiákra helyez dött (Cohen, 2000; Smith, 2002; Guidry, 2003; Tarrow, 2005; della Porta et al., 2006). A társadalmi mozgalmak szerepe felértékel dött a globalizációról szóló általános diskurzuson belül is, a kérdés megjelenik az ökonómiai, pénzügyi és a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó tudományokban is (Hamel, 2003; O’Brien, 2001). A globalizációkritikus mozgalom megjelenése mutatta, hogy talán még sincs olyan közel a 
történelem vége, mint ahogyan azt a bipoláris világrend megszűnése után sokan remélték. A 

rendszeralternatíva kézzelfogható hiánya lehet séget teremtett a kapitalizmus globális kiépítésére, ami azonban magával hozta ennek a globális totalitásnak a kritikáját. Az ellenállás új formái bontakoztak ki, amelyek már nem voltak belekényszerítve a hidegháború 
kett s logikájába. A globalizációkritikus mozgalmon belül találhattak közös nevez t a korábban érdekközösségüket felfedezni nem tudó csoportok, így a latin-amerikai 
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bennszülöttek mozgalmai, a nyugat-európai zöldek, a feministák, a farmerek. A neoliberális 
gazdasági kurzus hegemóniája ellen hangjukat felemel  csoportok jelezték, hogy az unipoláris 
világrendben is sokan vannak, akik szerint „lehet  más a világ”. A globalizációkritikus mozgalom zászlóbontásának a WTO elleni 1999-es Seattle-i tüntetés 
tekinthet , ez volt az a tiltakozó esemény ugyanis, amely világszerte ismertté tette a mozgalmat. A mozgalom céljait, a jellemz en karneválszerű tiltakozási formákat, valamint magát a mozgalmat is a médián keresztül ismerhette meg a globális közvélemény. A 
tüntetésekr l készült televíziós beszámolók jelent ségének felismerése vezetett többek között ahhoz, hogy a globalizációkritikus aktivisták létrehozták az indymedia hálózatot, azzal a 
céllal, hogy a szimpatizánsaikat els  kézb l informálják a mozgalom céljairól, a fontosnak 

ítélt problémákról, a megfelel nek vélt eszközökr l. Az indymedia hálózat másfel l 

lehet séget adott a mozgalomba való becsatlakozáshoz, illetve segítette az egyes mozgalmi szervezetek, aktivisták közötti globális koordinációt. Nem Seattle-ben került sor el ször a neoliberális globalizáció elleni tiltakozásra. Gyakran kerül említésre a mexikói Chiapas tartományban 1994-ben szárnyat bontó zapatista mozgalom. A Zapatista Nemzeti Felszabadító Hadsereg a színre lépését 1994. január 1-jére 
id zítette, amikor életbe lépett az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA), amely – a zapatisták szerint – tovább élezi a különbséget a szegény (azaz jórészt bennszülött) és a gazdag mexikóiak között, ráadásul egészében véve hátrányos a mexikói népre nézve. A 
zapatisták tehát a t keáramlás korlátait lebontani igyekv  nemzetközi egyezmény ellen 
tiltakoztak azok nevében, akiket a liberalizált t kemozgás megélhetésükben, életmódjuk fenntartásában veszélyeztet. 
A zapatista felkelés és a „Seattle-i csata” közötti id szakban azonban sor került egy olyan 

politikai eseményre is, amely jelent sen meghatározta a globalizációkritikus mozgalom karakterét. Ez az esemény a Multilaterális Befektetési Megállapodás (Multilateral Agreement on Investment, MAI) kapcsán kibontakozó tiltakozó kampány volt. A MAI célja szerint egységesítette, átláthatóbbá és biztonságosabbá tette volna a befektetési kondíciókat, ezzel együtt pedig felváltotta volna a több ezer párhuzamosan érvényes bilaterális megállapodást. Az OECD keretein belül formálódó egyezmény azonban elektronikus úton Ralph Nader amerikai zöldpárti politikus egyik szervezetéhez került, majd az internet segítségével gyorsan és világszerte civil szervezetekhez, aktivistákhoz. A MAI kapcsán kibontakozó, globálisan 
érzékelhet  kritika rávilágított arra, hogy a globalizáció nem egyirányú, hanem a világszerte 
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szétszórtan dolgozó aktivista csoportok az elektronikus hálózatok segítségével hatékonyan és egységesen tudnak fellépni. Az internet jelentette tehát a globális nyilvánosságot, az egyre 
inkább testet ölt  globális mozgalom számára (Kobrin, 1998). Bár a MAI bukása nem tulajdonítható kizárólag a civil szervezetek globális tiltakozásának, a siker mégis növelte az 
akciókban részt vev  egyének és szervezetek magabiztosságát, végs  soron hozzájárult a globalizációkritikus mozgalom önképének, identitásának kiformálódásához. Hasonló 
jelent sége volt a globalizációkritikus mozgalom történetében a Seattle-i csatának, akkor 
mintegy 50 ezer tüntet  gyűlt össze tiltakozni a WTO gazdasági, politikai gyakorlatával szemben, majd ténylegesen meg is szakadt a világszervezet tanácskozása. Seattle után a nagy nemzetközi szervezetek tanácskozásait rendre tüntetések kísérték, ezek közül a leghírhedtebb a 2001-es genovai, ahol az er szak eszkalálódása egy halálos áldozatot is követelt. A tüntetésekkel párhuzamosan bontakozott ki a szociális fórum-mozgalom is. 2001-ben került 
sor az els  Szociális Világfórumra a brazíliai Porto Alegrében, hogy kés bb minden évben megrendezésre kerüljön, majd ennek mintájára létrejöttek a lokális fórumok, mint amilyen az Európai Szociális Fórum is. Az Egyesült Államokban a 2001. szeptember 11-it terrortámadások miatt nem maradt 
mozgástere a rendszerkritikus mozgalomnak, így a leger sebb Európában lett, különösen Németországban, Franciaországban és Olaszországban. Németországban a globalizációkritikus (Globalisierungskritiker) mozgalmi szervezeteket a reformista-radikális dimenzión túl a szervezeti forma szerint lehetett tipologizálni. Ezek szerint lehetett megkülönböztetni a mérsékelteket (Amnesty International, Terre des hommes, BUND), a spontán-radikális antagonistákat, a ’70-es évek autonómista, házfoglaló mozgalmának örököseit, ide tartoznak az anarchista csoportok is. A két pólus között helyezkedett el az Attac és a Szociális Fórum mozgalom. A globalizációkritikus mozgalom részét képezték még azok a grassroots és trockista csoportok, amelyek nem illeszthet ek bele ez el z  sémába (Rucht, Teune és Yang, 2007: 167-172). 
Franciaországban a ’80-as években a szociáldemokrata Mitterrand kormány megalakulása után az új társadalmi mozgalmak elvesztették mobilizációs erejüket, témáik nagy része a hivatalos kormányprogram része lett, szerepük többnyire lobbi tevékenységre korlátozódott. A globalizációkritikus mozgalom (le mouvement altermondialiste) megszervez dése így a 

’90-es években aktivizálódó szakszervezeti megmozdulásokra vezethet  vissza, amik egy általános mobilizációs fellendüléshez vezettek. Az 1995-ös év ebb l a szempontból különösen 
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meghatározó, hiszen ekkor jöttek létre a közös akciókban edzett szövetség a régi és új szakszervezetek, munkanélküliek szervezetei között. Ezen a koalíción belül ért meg a több országot átfogó tiltakozási kampány a munkanélküliség ellen, a szociális jogokért (European Marches against Unemployment). A régi és új szakszervezeteken kívül a globalizációkritikus mozgalom legfontosabb szerepl  az Attac és a Confédération paysanne. Az el bbi 

kifejezetten a egyenl tlen globális elosztási rendszer kritikusa, az utóbbi gazdálkodók szövetsége, amely a gazdálkodók érdekeinek védelme mellett a génmódosított élelmiszerek 
ellen és az ún. „la malbouffe” ellen is fellép. A francia globalizációkritikus mozgalomban a francia baloldal pártjai közvetlenül többnyire nem vettek részt, csak ifjúsági tagozataik, újságjaik révén, ilyen a trockista LCR (Ligue communiste révolutionnaire), ill. egyes témák kapcsán, a Kommunista Párt az Európai Szociális Fórum révén, a Zöld Párt a génmódosított élelmiszerek elleni kampányok által. A mozgalom radikális szárnyát az olyan anarchista és antifasiszta pártok jelentették, mint az Anarchista Föderáció, az Alternative libertaire és a No Pasaran (Sommier és Combes, 2007: 106-115). Olaszországban sokkal színesebb és heterogénebb volt a globalizációkritikus mozgalom (movimento no-global), mint más nyugat-európai országban. A mozgalmi család a 2001-es genovai tiltakozások során szervez dött meg, az olyan hálózatok mentén, mint az ökopacifista Rete Lilliput, az Attac, a fehér overálosok (tute bianche), amely a szociális központokat 
foglaló mozgalomból n tt ki, valamint Network Global Rights. Ezek a csoportok alkották a genovai szociális fórumot, ezen a koalíción kívül találhatóak az antiimperialista és anarchista csoportok, mint az ún. Black Bloc, amelyek a fórumot annak mérsékelt és reformista céljai 
miatt kritizálja, ezzel ellentétben a vallásos csoportok az er szak teljes, világos elutasítását 
kifogásolták a fórum részér l. A vallásos csoportok megjelenése az olasz globalizációkritikus 

mozgalomban egyrészt a kereszténydemokrata párt szétesésére vezethet  vissza, másrészt az 

egyházak növekv  szociális és morális elkötelezettséggel válaszoltak a csökken  társadalmi befolyásukra. Az olasz pártok közül a kommunista, ill. a zöld párt állt kapcsolatban a mozgalommal, míg a bal-közép zárt volt a mozgalmak felé, az intézményesített baloldal egyrészt kihívást látott a bázisdemokratikus döntéshozatali eljárásokban, másrészt nem tartotta a mozgalmi csoportokat kompetensnek a problémák kezelésére azok jelzésén túl (Reiter et al., 2007: 56-74). 
A globalizációkritikus mozgalom nem tekinthet  tematikájában egységesnek, hiszen a mozgalom keretein belül otthonra lelnek a dél-amerikai bennszülött mozgalmak, a nyugat-
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európai farmergazdaságok képvisel i vagy az észak-amerikai szakszervezetek is: „mindenki 

vendég, ugyanakkor mindenki otthon van” (Szabó, 2004: 19). A globalizációkritikus mozgalom egységességét egyrészt a számítógépes hálózatokon alapuló szervezetépítés tette 
lehet vé, ugyanis az ideológiai fragmentáció az egyes csoportok földrajzi és szervezeti elkülönülésében nyilvánult meg ki, míg a tiltakozó események koordinációja a globális elektronikus hálózatokon keresztül a mozgalom egységességét fejezte ki (Castells, 2006: 198). A világháló segített továbbá az egységes értelmezési keret, ill. a kölcsönös szolidaritás 
kialakításában is. Másrészr l, a mozgalomban részes csoportok és aktivisták kollektív cselekvésének alapja a nemzetközi gazdasági intézmények neoliberális gazdaságpolitikájának, valamint azok antidemokratikus döntéshozatali mechanizmusainak közös elutasítása (Castells, 2006: 196). A 2000-es évek során a kelet-európai országokban is megjelentek a globalizációkritikus 
értelmezési kerethez és mozgósítási gyakorlatjoz köthet  háborúellenes és környezetvéd  mozgalmak, tüntetések, így Csehországban és Lengyelországban az amerikai rakétapajzs elleni tüntetések, Romániában a Verespatak mellé tervezett aranybánya beruházása ellen. A kelet-európai országokban rendezett nemzetközi szervezetek, rezsimek találkozóit is globalizációkritikus tüntetések zavarták meg. Ilyen tiltakozó eseményekre került sor a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank 2000-es prágai csúcsa során, majd az Európai Gazdasági Fórum 2004-es varsói és az ENSZ 2008-as poznani klímavédelmi konferenciáját is demonstrációk kísérték (Piotrowski, 2013: 404). A nyugat-európai, de akár a dél-amerikai országokhoz képest azonban a posztkommunista, kelet-európai régióban nem ért el hasonló mobilizációs sikereket a globalizációkritikus mozgalom. Ennek oka egyrészt a kelet-európai 
mozgalmakat általánosságban érint  strukturális meghatározottságokban keresend . Ezek közé tartozik a társadalmi részvétel alacsony aránya, a helyi ügyek kiemelt jelent sége, a tüntetéseknek, mozgalmaknak a nagyobb városokra való koncentrálódása, a hierarchizáltabb, 
intézményes szervezettel rendelket  civilek, NGO-k meghatározó szerepe a mozgalmak kárára az alulról jöv  kezdeményezések tekintetében (Piotrowski, 2015). A kelet-európai globalizációkritikát az is befolyásolta, hogy a nemzetközi globalizációkritikus mozgalom aktivista és tudományos definícióiból többnyire kimaradt Kelet-Európa, ill. a posztkommunista térség. Az Észak-Dél koalíció lényegéhez tartozik, hogy meghaladni kívánja a Nyugat-Kelet szembeállítást, azt sugallva, hogy a konfliktusok a gazdag észak és a kizsákmányolt dél között feszülnek. 
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Gagyi Ágnes a kelet-európai mozgalmárok társadalmi státusza és a térség világrendszerben 
való helyzete fel l értelmezi a régió globalizációkritikus mozgalmát (2015). A kelet-európai 
aktivisták ugyanis asszimmetrikus hatalmi helyzetben vannak a nyugati kezdeményez khöz képest, nem tudnak és az alkamazkodáskényszer miatt nem is akarnak önálló, a helyi viszonyokra reflektáló értelmezési kereteket létrehozni. Gagyi alapján a keleti-európai 
társadalmi és politikai környezetben nem működnek automatikusan a reflektálatlanul átvett nyugati értelmezési keretek és tiltakozási formák. Ilyen példának hozza fel a szerz  a nemzetközi mozgalomban bevett piros, vagy piros-fekete zászló használatát, ami a kommunista örökséggel terhelt kelet-európai környezetben nyilvánvalóan más jelentést hordoz, mint Nyugat-Európában. Az értelmezési keretek és formák hatástalanságát az 
aktivisták kés bb egy általános társadalmi elmaradottsággal magyarázzák, ami Gagyi véleménye szerint az öngyarmatosítás tipikus formája, hiszen a mozgalmárok az említett modell Kelet-Európával szembeni „pozícióvakságát” alkalmazzák magukra (2011). Fontos szempont a kelet-európai és a magyar globalizációkritikus mozgalom tekintetében azok helyzete az egész nemzetközi mozgalmon belül, amelyet – ahogyan azt az idézett szerz  hangsúlyozza – az a nemzetközi gazdasági rendszer határoz meg, amit maga a nemzetközi globalizációkritikus mozgalom is kritikával illet. Jelen dolgozat azonban a magyar 
globalizációkritikus mozgalom lehet ségeit a magyar kontextuson belül és nem a nemzetközi mozgalomhoz, ill. a világrend által meghatározott struktúrákhoz képest vizsgálja. 
A globalizációkritikus mozgalom eredetét taglaló áttekint  lényege, hogy illusztrálja a mozgalom tipikus jegyeit. A globalizációkritikus mozgalom ugyanis részben új hatalmi központok megjelenéséhez és a hagyományos politikai akaratképzési intézmények 
kiüresedéséhez köt dik: a multinacionális cégek befolyásának er södése az állammal szemben; a törvényhozó hatalommal szemben a végrehajtó hatalom, azon belül is a bürokrácia, illetve a fél-állami háttérintézmények hangsúlyosabb szerepe; valamint a szupranacionális gazdasági intézmények (Világbank, IMF, WTO) és a makroregionális 
(els sorban az EU) szervezetek megnövekedett jelent sége (della Porta et al., 2006: 198). A tematikailag, szervezettségi fokban és rendszerkonformitás szerint elkülönül  mozgalmakat a döntéshozatal megváltozott gyakorlatának, valamint az új hatalmi központoknak a kritikája kapcsolja össze. Legfontosabb követelésük ugyanis a nemzetközi gazdasági szervezetek demokratikus átszervezése, valamint az érintettek, els sorban a fejl d  országok bevonása a 

Föld minden lakóját érint  döntésekbe (Castells, 2006: 197). Ennek megfelel en a globalizációkritikus mozgalom nem csupán kritizálja az említett intézményeket, de az általuk 



22  
alkalmazott demokratikus bels  stratégiaalkotási, döntéshozatali modellek és a szervezeti megoldások segítségével is demonstrálni kívánja az alternatíva létét. 
A neoliberális gazdaságpolitikával, valamint az azt képvisel  nemzetközi szervezetekkel szembeni fellépés, illetve ennek a tiltakozó cselekvésnek a közös keretezése nem az egyetlen mozzanat, ami összekapcsolja a globalizációkritikus mozgalmakat. Donatella della Porta olasz mozgalomkutató kiemeli (della Porta, 2007: 6–8), hogy az országhatárokon, kontinenseken átnyúló mozgalomhoz tartozó csoportokat, aktivistákat a mozgalomra jellemz  kollektív identitás köti össze, ami természetesen megjelenik önmeghatározásukban is, így az általuk kiadott nyilatkozatokban, szakmai anyagokban, de a transzparenseken, szórólapokon is hivatkoznak a globalizációkritikus mozgalomra. Ezek a csoportok az olcsó, számítógépes hálózatokon keresztül koordinálják közös akcióikat, ami egyrészt biztosítja a hatékonyságot a 
szétszórt csoportok között, másfel l kizárja, hogy egy szervezet kisajátíthassa magának a globális mozgalmat. A mozgalomkutatással foglalkozó szakirodalom alapján (Szabó, 2004: 45; della Porta et al., 2006: 18-21) a globalizációkritikus mozgalmak sajátosságait a következ képpen lehet összefoglalni: hasonlóan az új társadalmi mozgalmakhoz, a globalizációkritikus mozgalmakat 
is a hálózati szervezeti forma jellemzi, a szigorú, merev struktúrából ered  szervezeti 
er forrást a modern kommunikációs technológiák pótolják. Mint minden mozgalom, a 

globalizációkritikus mozgalom is rendelkezik egy kollektív „interpretációs sémával”, a 

mozgalom céljait és ellenfeleit kijelöl , a mozgalmat önmagát is definiáló értelmezési kerettel (collective action frame). A globalizációkritikus mozgalmon belül a mobilizáció nem egy 
központból szervezve, hanem különböz  regionális, lokális szinteken, a nagyobb, globális 

jelent ségű tiltakozó akciók kialakított és meger sített globális kollektív értelmezési keret 
által. A „frame-bridging” által lehetséges a közös fellépés, egy nevez re hozni földrajzilag és 

témájuk szerint különböz  csoportokat (Tarrow, 2005: 73). Ahogy a 2002-es Szociális Világfórum zárónyilatkozata proklamálta: Különbözőek vagyunk – nők, férfiak, felnőttek és fiatalok, bennszülöttek, vidéken 

és városban lakók, munkások és munkanélküliek, hajléktalanok, idősek, diákok, 

bevándorlók, földművesek, különböző meggyőződésű, bőrszínű és szexuális 

beállítottsággal rendelkező emberek. Különbözőségünknek ez a kinyilatkoztatása 

erőnk és egységünk alapja. (Call of Porto Allegre 2002, idézi Tarrow, uo., fordítás: M.D.) 
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Gyakran úgy jellemzik a globalizációkritikus mozgalmat, mint a “mozgalmak mozgalma”, 

ami a korábban is létez  mozgalmi szektorok transznacionális összekapcsolódására utal. Ezek 
szerint f ként a szupranacionális szervezetek találkozóin létrejöv  tiltakozások nem csupán 

olyan tüntetések, ahol megjelennek külföldi tüntet k is, hanem a helyi vonatkozásokból kiszakított, globalizált térben jön létre a részmozgalmak együttes tiltakozása. A transznacionális kapcsolódás nem csupán egy hatásos mozgósítási technika, hanem fontos 
normatív töltete van, az aktivisták ugyanis példaértékűnek tekintették a gazdagabb északi országok és a szegényebb dél mozgalmai között létrejöv  koalíciót a neoliberális rezsimmel szemben. Ahogyan azonban már szó esett, az észak-dél felosztásban a globalizációkritikus 
f sodor nem hagyott teret a kelet-európai mozgalmaknak, ami végs  soron hátráltatta a poszt-
kommunista országok csatlakozását a globális mozgalomhoz és végs  soron az azzal való azonosulást (Gagyi, 2011:116-117) A globalizációkritikus mozgalom transznacionális jellege új kutatási területet is teremtett, a transznacionális mozgalmak vizsgálatát. A transznacionális mozgalmak megjelenése az állami 
szerepének átértékel déséhez és új, szupranacionális hatalmi központok kialakulásához 

köt dik. A hidegháború megszűnésével továbbá megn tt a cselekvési lehet ségük a nem 

állami szerepl knek, és az új, olcsó kommunikációs technológiák el segítették a különböz  szervezetek, csoportok globális hálózatosodását. Az intenzívebb kapcsolatoknak 
köszönhet en közeledett az aktivisták helyzetértékelése is, ami el segítette a horizontális hálózatok kialakítását és meger södését (della Porta és Tarrow 2005: 7-9). A transznacionális mozgalmi tevékenységhez tartozik a formák, értelmezési keretek diffúziója egyik országból a másikba, a nemzetközi intézményék elleni tiltakozás a nemzeti környezetben, valamint a nemzeti intézményekre gyakorolt nyomásgyakorlás a nemzetközi intézményeken keresztül (della Porta és Tarrow 2005: 3-6). A globalizációkritikus mozgalom hálózatosodását azonban nem úgy kell elképzelni, mint a 
különböz  országok zárt mozgalmainak összekapcsolódását. Scheiring Gábor (2008b: 90) a 
hálózatosodást és végs  soron a “mozgalmak mozgalmának” létrejöttét úgy írja le, mint a mozgalmi családokon belüli vertikális és a mozgalmi családok közötti horizontális hálózatosodást. Scheiring hét mozgalmi családot azonosít a globalizációkritikus mozgalom mögött. Ezek a harmadik világ országaival foglalkozó fejlesztéspolitikai szektor, a zöld 
mozgalom, a munkásmozgalom, a fogyasztóvéd  és cégkritikus szervezetek, a mez gazdasági 

kistermel i mozgalmak, a radikális baloldal és a békemozgalom. Ezeken a mozgalmi 
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családokon belül jelentek meg új paradigmák, amelyek révén valósulhatott meg a globális hálózatosodás. Ezek az új paradigmák az adósságelengedés és globális igazságosság, a globális ökopolitika és az új radikális baloldal megjelenése (Scheiring, 2008b: 91-96). A mozgalmi családok közötti horizontális hálózatosodás az ún. bróker ügyek mentén jött létre, 
amelyek a szabadkereskedelem és a t keszabályozás körüli konfliktusok (Scheiring, 2008b: 96-100). A globalizáció nyomán létrejöv  új hatalmi gócok, a nem-állami szerepl k egyre intenzívebb 

kapcsolata és a szupranacionális intézmények találkozóit kísér  tiltakozások kérdése megjelent a mozgalomkutatáshoz közelálló civil társadalmi paradigmában is. Globális civil társadalom gondolatának csírái fellelhet ek már az 1970-es évekt l megjelen  

“világtársadalom”, “nemzetközi társadalom” koncepciókban (Boda, 2004: 186-187). A globális civil társadalom koncepciójának kialakulása másrészt az 1989-es közép- és kelet-európai átmenetek során a társadalmi cselekvés kvázi ideológiájává vált civil társadalom 
eszméjéig vezethet  vissza. A globális civil társadalom így egyrészt a normatív tranzitológiai elméletek központi kategóriája, a transznacionális szinten tevékeny rezsim-konform nem-állami szerepl k (NGO) közege. Másik olvasatban a globális civil társadalom ezzel némileg ellentétben a neo-liberális globalizációval kritikus törekvéseket, csoportokat, szervezeteket tömöríti (Kenny és Germain 2005: 3). Ebben a dolgozatban nem a civil társadalom 
paradigmája, hanem a mozgalomkutatás fel l foglalkozom a globalizációkritikus 

mozgalommal. Ebb l kifolyólag azokra a jelenségekre és olyan olvasatban koncentrálok, amelyek meghatározóak a mozgalmi mobilizáció szempontjából. 1.3.3 A magyar alternatív mozgalom 
A mozgalmak megkülönböztethet ek egymástól az általuk kívánt társadalmi változásokat 

illet en, így alkotnak külön csoportot azok a mozgalmak, amelyek a politika min ségi megváltoztatására törekednek, a hagyományos elosztási, tehát mennyiségi kérdésekkel szemben. A mozgalomkutatásban ezeket a mozgalmakat hívják új társadalmi mozgalmaknak. 
Ezek a törekvések szoros kapcsolatban állnak életvezetési kérdésekkel, de a célkitűzései 

túlmutatnak azokon és a politikát is érintik, technikai (részvétel er sítése, átláthatóság) és 
tartalmi (környezetvédelem, marginális csoportok, fejl d  országok helyzete) kérdésekben is. 

A Szabó Máté (1993) a magyar és a német új társadalmi mozgalmak kapcsán az “alternatív” 

jelz t használja. A zöld-alternatív mozgalom (grüne-alternative Bewegung) kifejezés bevett 
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leírása az új társadalmi mozgalmaknak és - els sorban annak megalakulása során - a Zöld párt mozgalmi hátterének Németországban (Schnieder, 1998: 40). Szabó Andrea (2008) egyszerre, szinonimaként használja az alternatív társadalmi mozgalom és az új társadalmi mozgalom kategóriákat ugyanannak a jelenségnek a leírására. Ezek azok a mozgalmak, amelyek a 
környezetvédelem, a háborúellenesség, a kisebbségvédelem, a n k jogai, az idegengyűlölet elleni küzdelem és az állatvédelem kérdéseivel foglalkoznak. 
A dolgozatban magam is az “alternatív mozgalom” kifejezést használom a posztmateriális 

értékeknek megfelel  életmódot és fogyasztási mintákat felmutató, valamint az említett 

értékeknek megfelel  célok érdekében mozgósító hálózatokra. Az “alternatív” jelz  használata azért is indokolt, mert ellentétben a Nyugat-Európával, Magyarországon és a keleti 
blokk többi országával, az új társadalmi mozgalmakhoz köthet  politikai törekvések nem manifeszt mozgalmi formában jelentek meg, hanem sokkal inkább az ellenkulturális 
mez ben. Az “alternatív” jelz  használatát megkönnyíti az is, hogy a köznapi beszédben is hordozza az adott politikai célokra és életformára vonatkoztatott jelentését. Értelmezésem szerint a magyar globalizációkritikus mozgalom része a tágabb magyar alternatív 
mozgalomnak, annak egy adott id szakhoz köthet  és megkülönböztet  jegyekkel bíró 

változata. Ennek a dolgozatnak a témája többek között ezeknek a megkülönböztet  jegyeknek a bemutatása. 2. A dolgozat elméleti kerete Az alábbi fejezetben azokat a mozgalomkutatási elméleteket veszem sorra, amelyeket a 
kés bbi elemzés során a módszertan és az elméleti keretek alapjait jelentették. A 
mozgalomkutatási elméletek könnyen operacionalizálható középszintű elméletek (Merton, 2002), amelyek egyik céja a további kutatásokhoz az elméleti keret szolgáltatása. Ezekt l 

különbözik az európai gyökerű új társadalmi mozgalmak elmélete, ami általánosabb társadalomelméletként, és a modernitás kritikájaként jelent meg Jürgen Habermas és Alain Touraine műveiben. Az áttekint ben azonban az új társadalmi mozgalmak elméletének Alberto Melucci által kifejtett operacionalizálható változatát mutatom be részletesen. A dolgozat azokat az 1970-es évekt l megjelen  elméleteket alkalmazza, amelyek a társadalmi mozgalmakra már nem valamilyen válság szimptomatikus jelenségeként ítélték meg. Korábban a kollektív cselekvés elmélete, amely a társadalmi folyamatok behaviorista 
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értelmezésén alapul, az olyan társadalmi jelenségeket mind egy kategóriába sorolta, amelyek valamilyen közös cselekvést foglalnak magukba. Ezek voltak a pánik, a tömeghisztéria, a sztrájk ill. maguk a társadalmi mozgalmak A kollektív cselekvés e formái ugyanakkor a 
társadalmi rendszer abnormális működésére utalnak, valamilyen társadalmi feszültség, zavar 
eredménye. Ez a társadalom normális működését akadályozza, anómiás állapotot hoz létre. Az 

elmélet a kollektív cselekvés közvetlen okát az egyénekben fellép  elégedetlenségben szorongásban látja. A kollektív cselekvés maga a szorongás feloldását célozza (Buechler, 2000: 20). Az elmélet tehát a kollektív cselekvésnek inkább a pszichológiai, mint politikai oldalát vizsgálja. A kollektív cselekvés elméletén belül három irányzatot különböztet meg Steven M. Buechler: a szimbolikus interakcionizmust, a strukturalista-funkcionalista és a relatív depriváció elméletét (2000: 21). Az elméletet a legtöbb kritika azért érte, mert minden kollektív 
cselekvéssel összefügg  társadalmi jelenséget egybesűrít, differenciálatlanul vizsgál, és azokat bizonyos módon diszkreditálja. Mindezekkel együtt a kollektív cselekvés elmélete kevéssé a társadalmi mozgalmak politikai, hanem sokkal inkább szociokulturális, pszichológiai vetületét emelte ki (Szabó, 2001: 33). 
A II. világháborút követ  id szakban a pluralista szociológiai modell szerint az egyes 
verseng  csoportérdekek a társadalmi és politikai struktúra nyitottságának köszönhet en a társadalmi ágensek munkája révén csatornázódnak be végül a politikai döntéshozatal folyamatában. A hatalom nem koncentrálódik egyetlen központban, a csoportoknak 
ugyanolyan hozzáférésük van a döntéshozatalhoz, az ket érint  kérdésben nem csak érdekeik 

megjelenítésére és döntési alternatíva felvázolására van lehet ségük, de akár obstruálni, vétózni is képesek az ilyen döntéseket (Dahl, 1967) Ebben a rendszerben az egyes szerepl k 

egymásra vannak utalva, hiszen egyedül nem képesek a rendszer működtetésére vagy saját céljaik elérésére. A fenti logikával ellentétes stratégiát megfogalmazó mozgalmak aktivistái a pluralista modell szerint vagy stratégiai hibát követnek el, vagy nem képesek a racionális politikai cselekvésre (McAdam, 1982: 6). Ez a szociológiai modell teljességgel megfelelt az 
’50-es évek stabil társadalmi berendezkedésének, amikor tömegek el tt nyílt meg a középosztályosodás lehet sége, megn tt a fels oktatásban továbbtanulók száma, az Egyesült Államok képviselte a szabad világot a hidegháborúban és a feminista és faji emancipáció még nem bolygatta meg ezt a csendéletet. 
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Doug McAdam kritikája szerint a klasszikus behaviorizmus szerint közvetlen kapcsolat van a kollektív cselekvés és a társadalmi feszültség között. Mivel a kollektív cselekvés viszonylag ritka, a klasszikus modell azt sugallja, hogy a társadalmi feszültség is ilyen, azonban nem léteznek feszültségmentes társadalmak, az tehát inkább szükséges, de nem elegend  feltétel. 

Ugyanígy félrevezet ek azok a magyarázatok, amelyek az egyéni deprimáltságot, 

elégedetlenséget teszik meg a kollektív cselekvés f  mozgatórugójává. Ezeket az elméleteket McAdam szerint sosem sikerült kielégít en igazolni. Egyrészr l a kollektív cselekvésben 

résztvev k jobban integráltak közösségükben, mint a nem mobilizálhatóak, másrészt a 

deprivációt, elégedetlenséget mér  kutatások nem tudták a deprivációt egy adott id tartamon keresztül mérni, ami lehet séget adott volna a depriváció mértékének vagy az általa érintett populáció méretének és a kollektív cselekvés megtörténése közötti összefüggés 
szemléltetésére. Az ilyen kutatások csak azt konstatálták, hogy egy adott id pontban a népesség egy része elégedetlen (McAdam, 1982: 11-14). A társadalmi mozgalmak tehát nem 
deprivált egyének kumulált akciója, és nem pszichológiai, hanem politikai els sorban. A 

mozgalmakat és a kollektív cselekvést az er források mobilizációjának elmélete vizsgálta racionális, politikai jelenségként. 2.1 Az er források mobilizációjának elmélete 
Az er források mobilizációjának elmélete azon a premisszán alapul, hogy a mozgalmi 

mobilizációban résztvev k racionális döntést, költség-haszon elemzést végeznek a kollektív cselekvésben való részvételük során, a részvétel tulajdonképpen az elvárt társadalmi változás, 
a remélt el nyök érdekében történik. A kollektív cselekvés alapja tehát nem az irracionálitás, hanem az a taktikai megfontolás, hogy a zárt és korlátozott politikai rendszerben a mobilizáció a részvételhez, a marginalizált csoport érdekeinek artikulálásához szükséges eszköz (McAdam, 1982: 20). A társadalmi mozgalmakkal és a kollektív cselekvéssel foglalkozó elméletek terén bekövetkezett trendváltás az Egyesült Államokban végbement politikai eseményekkel magyarázható, amelyek során a kollektív cselekvés már nem elszórt, ritka esemény, hanem többek között a polgárjogi mozgalom eszköztárában megszokott és legitim forma. Ezzel párhuzamosan a mozgalomkutatók új generációja közvetlen tapasztalatot is szerzett a társadalmi mozgalmakkal kapcsolatban, ami csökkentette a kollektív cselekvéssel kapcsolatos 
negatív el ítéleteket. Az új elemz i szemlélet szerint a mozgalmi akció a különböz  
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cselekvési lehet ségeket illet  racionális, költség-haszon alapú számításon nyugszik, a mozgalom céljai intézményesített hatalmi viszonyokba ágyazott érdekkonfliktusokban születnek meg. A konfliktusok által generált sérelmek szükségszerűen állandóak, így a 

mozgalmi mobilizáció az er forrásokban, a szervezetekben és a kollektív cselekvés 
lehet ségeiben bekövetkez  változások függvénye. A mozgalmi szervezeteket illet en a centralizált, formálisan szervezettek jellemz bbek és hatékonyabbak is a mozgósításban, mint a decentralizált, informális mozgalmak. A mozgalmak sikere továbbá nagyban függ a 
stratégiai tényez kt l és a politikai folyamatoktól (Jenkins, 1983). 2.1.1 Vállalkozói irányzat 
Az er forrásmobilizációs elmélet tehát ugyanolyan racionális szerepl kként tekint a mozgalmakra, mint a pluralista klasszikus elmélet a pártokra, lobbicsoportokra, szakszervezetekre. Az elmélet vizsgálódásának középpontjában a mozgalmi szervezet áll, 
amely a rendelkezésre álló er forrásokat felhasználva, azokat mobilizálva igyekszik 

el segíteni a mozgalom által kitűzött társadalmi változás elérését. Mivel a társadalmi feszültségek, a depriváció szükséges, de nem elégséges kondíciók, a kollektív cselekvéshez 
olyan objektív feltételek szükségesek, mint az elegend  szabadid , munka, pénz. Támogatói bázisát tekintve az új szemlélet vizsgálandónak tartja a társadalmi mozgalmat támogató, de a 
mozgalom céljával nem azonosuló szerepl ket is, tehát nem csak azokat, akik valamilyen sérelem által vezérelve ajánlják fel anyagi forrásaikat vagy munkájukat a mozgalom számára. 
Az er forrásmobilizációs elmélet szerint a mozgalmak taktikai eszköztára nem korlátozódik a 
hatóságokkal való alkukra, megfélemlítésére, hanem hozzátartozik a szemlél  tömegek vagy elitcsoportok semlegesítése vagy megnyerése, a támogatók mozgósítása. A stratégia megválasztását nem csupán a mozgalmi tradíció, a hatóságokkal való korábbi konfliktusok hagyománya vagy a szervezeti oligarchia szabja meg, hanem a szervezetek, csoportok közötti 
kooperáció és konkurencia. Végül a kollektív cselekvés elmélete és az er források mobilizációjának elmélete között a különbségt a többségi társadalomhoz való viszonyban is megtalálható. Míg a korábbi elmélet a társadalmat és kultúrát a kollektív cselekvés kontextusaként értelmezi, úgy az új elmélet a mozgalmak infrastruktúrájaként tekint a társadalomra, amit a mozgalmak ki-, ill. felhasználnak a sikeres mobilizáció érdekében, így a kommunikációs csatornákat, a foglalkoztatás struktúráját és méretét, a szervezeti 
központokhoz való hozzáférést és a már meglév  hálózatokat (McCarthy és Zald, 1977: 1216-1217). 
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Az er források mobilizációjának elmélete vizsgálódása középpontjába a mozgalmi szervezeteket helyezi. A McCarthy – Zald szerz páros mozgalmi szervezetekre és azokkal 

összefügg  nagyobb egységekre nézve ad tipológiát. A mozgalmi szervezetek (social movement organisation) az alapegységek ebben a kategorizálásban. Azok a szervezetek, amelyek azonosíthatóan egy és ugyanazon társadalmi mozgalom céljaival azonosulnak, a közgazdasági terminológia analógiájára társadalmi mozgalmi iparnak nevezik (social movement industry). A szerz k szerint a társadalmi mozgalom és a mozgalmi ipar valamint a mozgalmi szervezet elkülönítésének az értelmét az adja, hogy a mozgalom nem azonosítható egy szervezettel, a mozgalom teljes egészében ugyanis sosem mobilizált, de még a teljes mozgalmi ipar összeomlása sem jelentené a mozgalom végét. Ez a distinkció lehet séget 

teremt továbbá a szervezetközpontú elemzésre. Az egy politikai rendszeren belül fellelhet  mozgalmi iparok összessége a társadalmi mozgalmi szektort (social movement sector) adja (McCarthy és Zald, 1977: 1218-1220). Az er forrásmobilizációs elméletnek ez az el z ekben bemutatott a vállalkozói (entrepreneurial) típusa, mivel a mozgalmakat az egy 
nemzetgazdaságon belül működ  társaságokhoz hasonlóan jellemzi. A másik irányzatot, amelyik a vállalkozói típus hiányosságaira akart válaszként egy új elméletet kidolgozni, az elmélet politikai irányzatának vagy politikai folyamat (political process) irányzatnak hívják (Buechler, 2000: 37). 2.1.2 Politikai folyamat irányzat, a politikai lehet ségstruktúra modellje 
Az er forrásmobilizációs elmélet politikai irányzatának két meghatározó szerz je Charles 

Tilly és Doug McAdam. McAdam szerint az er forrásmobilizációs elmélet védhet , amikor 

egy bizonyos típusú kollektív akcióra alkalmazza az elemz , de nem képes egy koherens 
tudományos modellt nyújtani. McAdam kritikája négy ponton érinti az er forrásmobilizációs 

elméletet: az elitcsoportok szerepének túlértékelése, az er források definíciója (amit olyan 

tágra szabnak egyes szerz k, hogy analitikailag alkalmazhatatlan) valamint tömegbázis és a politikai-társadalmi sérelmek jelent ségének alulértékelése kapcsán (McAdam, 1982: 24-34). McAdam szerint az elitcsoportok, még ha ellenzékiek is, nem érdekeltek a társadalmi struktúra radikális megváltoztatásában, ráadásul támogatásuk kontraproduktív is lehet, 
függ vé teheti a mozgalmat az elitcsoportok támogatásától. A mozgalmak tömegbázisáról 

szólva a szerz  továbbviszi a gondolatot az elit szerepér l, azaz kiemeli a tömeg jelent ségét azzal, hogy az elit beavatkozását csak reakciónak tartja. A kollektív cselekvés tulajdonképpen 
egy negatív ösztönz , azaz ellentétben a pozitív ösztönz kkel (mint a pénz, szavazatok, stb.), 
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valamilyen hozzájárulás megvonását jelenti, amelyt l mások függ  helyzetben vannak, plasztikus példa erre a sztrájk. Az er forrásmobilizációs elmélet vállalkozói irányzatának 

képvisel i a társadalmi feszültséget vagy sérelmeket szinte másodlagosnak tekintik a kollektív cselekvés szempontjából, hiszen az annak szükséges, de nem elégséges feltétele. McAdam 
rámutat, hogy ezek a szerz k összekeverik az objektív társadalmi állapotokat azok szubjektív 

érzékelésével. A lényeges pont tehát nem is annyira az er források megléte, hanem azok hasznosításának képessége.  
A társadalmi mozgalmak megjelenése az er forrás-mobilizációs elmélet politikai folyamat modellje szerint olyan változók függvénye, mint a mozgalom szervezettségi szintje, a 
mozgalmi szervezetek jellege, a politikai akcióba vetett hit, valamint az egyes szerepl k közötti szövetségi rendszerek. Ezek együttesét nevezi a mozgalomkutatás a politikai 
lehet ségek struktúrájának (political opportunity structure) (McAdam, 1982: 40). A politikai 
lehet ségstruktúra eredeti koncepciója Peter Eisingerhez köt dik, aki egy 1973-as tanulmányában (Eisinger, 1973) mutatta ki, hogy a politikai tiltakozások a félig nyitott, félig 
zárt rendszerekben legvalószínűbbek, hiszen a teljesen nyitott rendszerekben rendelkezésre állnak az intézményesített érdekérvényesítési eszközök, teljesen zárt rendszerekben viszont túl magas a hatósági represszió esélye, a résztvev k számára tehát túl magasak lennének a tiltakozások egyéni költségei. 
Egy társadalmi mozgalom megszületéséhez a politikai lehet ségek kihasználására van 

szükség, ami feltételez egy bizonyos szintű szervezettségi fokot a társadalom érintett 
csoportján belül. A szervezettségi fokot a már létez  társadalmi hálózaton alapszik. A 

közösségeikbe jobban integrált emberek nagyobb valószínűséggel vesznek részt tiltakozó 

megmozduláson. A létez  szervezeteket, a társadalmi infrastruktúrát négy módon hasznosíthatja egy alakuló mozgalom: a toborzás, a kommunikációs csatornák, a vezet k és a 

közösségi szolidaritás felhasználása révén. A toborzás történhet egyrészr l úgy, hogy a 

kés bbi aktivisták a már létez  szervezetekben szerzett érdemeik révén válnak a szület  

mozgalom támogatójává, másrészr l egész szervezetek szolgálhatnak az alakuló mozgalom 

els dleges forrásává, ezt nevezi Anthony Obershall „blokk toborzásnak" (bloc recruitment) (1973: 125). 
A politikai lehet ségstruktúra és a létez  társadalmi hálózatok azonban csak strukturális potenciált jelentenek a társadalmi mozgalom megjelenéséhez. A klasszikus és az 
er forrásmobilizációs elmélet által egyaránt elhanyagolt kérdés a lehet ség szubjektív 
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érzékelése, a „kognitív felszabadulás” (cognitive liberation) (McAdam, 1982: 48). Gyakran 
jelentéktelen események azáltal váltanak ki nagy hatást, hogy szimbolikus jelent ségre tesznek szert, jelei lesznek valamilyen társadalmi változásnak vagy megváltoztatják az elégedetlen tömegek elvárásait. A szimbolikus jelentésadás révén a tömegbázis szerepe is 
átértékel dik. A létez  társadalmi hálózatok ugyanis nem csak tagokat vagy kommunikációs 

lehet séget biztosíthatnak a társadalmi mozgalmaknak, de a már kialakított kognitív mechanizmusaik révén segítenek a változás lehet ségébe vetett kollektív meggy z dés elterjedésében (McAdam, 1982: 49-50). A politikai folyamat modell mind az extern, mind az 
intern tényez kre koncentrál. A létez  társadalmi hálózatok (és az általuk létrehozott szimbolikus jelentés) tehát dönt ek a mozgalom kialakulásában, segít a politikai lehet ségek felismerésében valamint társadalmi vázát nyújtja egy alakuló mozgalomnak. (1. ábra)  1. ábra A társadalmi mozgalmak kialakulása McAdamnél 
A politikai lehet ség-struktúra elemei közé tartozik a formális politikai intézményrendszer, az informális eljárások és uralkodó stratégiák, valamint a hatalmi tagoltság (Kriesi et. al., 1997: 
52). Egy másik felosztásban a politikai lehet ségeket a politikai részvételhez való b vül  

hozzáférés, a politikai táborok fellazulása, valamint az eliten belül megjelen  ellentétek teremtik meg (Tarrow, 2011: 164–165). Megfogalmazható kevésbé a politikai eljárásokra, ill. 
intézményrendszerre vonatkozó kulturális lehet ségek rendszere is: így a politikai tiltakozás 

valószínűségét növeli a magas normatív er vel bíró társadalmi értékek és az általános gyakorlat közötti feltűn  ellentét, a hirtelen ható sérelmek, a rendszer sérülékenységének, ill. 

illegitimitásának kiélez dése, valamint egy olyan átfogó értelmezési keret, amely segítségével 
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az adott rendszer ellenzéke meg tudja határozni saját sérelmeit és követeléseit (McAdam 1996, 25).  2. ábra A politikai lehet ségek rendszere (Kriesi, 2004: 70) 2.1.3 Kontextus-rendszer 
A politikai lehet ségstruktúra koncepciója alapvet en a politikai hatalmi építményt vizsgálja, a politikai rendszer nyitottságát az uralkodó elitek, az állami intézmények oldaláról, azonban a társadalmak olyan sajátosságai is befolyásolják a mozgalmak mobilizációját, amelyek nem az állami kompetenciák függvényei, hiszen az adott társadalmi-politikai környezetben létez  mozgalmak ugyanúgy hordozói az informális politikai szokásoknak, társadalmi tagoltságnak, 
mint a többi politikai szerepl . A politikai lehet ségstruktúra elmélet tehát nem elégséges a mozgalmak társadalmi környezetének a megragadására. Dieter Rucht a politikai 
lehet ségstruktúra fogalmát kiterjesztve vezeti be a kontextus-rendszer (context structure) koncepcióját,  ami a mozgalmak környezetében, az azokat korlátozó, segít  elemek együttese (Rucht, 1996: 188). A Dieter Rucht által alkotott elméleti keretben a kulturális és a társadalmi 
kontextus is különös jelent séget nyer a politikai kontextus mellett. Hasonlóan más 

szerz khöz, akik a politikai lehet ség-struktúra leírását adják, Rucht szerint az utóbbit a 
következ  faktorok határozzák meg: a pártrendszer nyitottsága és a szakpolitikai döntésekhez való hozzáférés; a hatóságok szakpolitikai hatékonysága; a mozgalom támogatóit felsorakoztató szövetségi rendszerek; valamint az annak ellenfeleit magában foglaló konfliktusrendszer (Rucht, 1996: 188-191).  



33  
Hanspeter Kriesi egy koherens modelljét vázolja fel a politikai lehet ségstruktúrának (Kriesi, 2004: 70). Eszerint a politikai kontextus három elemét a struktúra, a hatalmi viszonyok  és az interakciós kontextus adják (2. ábra). A struktúra maga a szűken vett politikai lehet ségek struktúrája, aminek magját a formális politikai intézmények alkotják. Az Eisinger által is már koncaptualizált zártság-nyitottság a területi és a funkcionális hatalommegosztás függvénye. A területi decentralizáció több belépési pontot biztosít a társadalmi mozgalmaknak, tehát több döntéshozatali fórumon érhetnek meg, ill. akadályozhatnak meg valamilyen politikai, társadalmi változást. A funkcionális hatalommegsztás az egyes hatalmi ágak között teremt belépési pontokat, továbbá az állam kevésbé egységesen léphet fel a mozgalmi kihívókkal szemben. Ez utóbbiak akár szövetségesre is lelhetnek az egyik hatalmi ágban, így a bíróságok helyszínéül szolgálhatnak a végrehajtó hatalom elleni tiltakozásban a polgári engedetlenség során. A struktúra formális eleméhez tartozik továbbá a választási rendszer is, amennyiben arányos rendszerben inkább nyitott, kevésbé centralizált pártok juthatnak mandátumhoz, 
amelyek a küls  kihívók felé kevésbé elutasítóak, így lehetséges szövetségesként újabb kapcsolódási, belépési pontot jelenthetnek a társadalmi mozgalmaknak (Kriesi, 2004: 71). A struktúrában azonban a politikai intézményeken túl lényegesek a kulturális modellek adják, amelyek a politikai kihívókkal szembeni megszokott eljárásokat és a nyilvánosság jellemz it foglalják magukba. Ebb l a szempontból lényeges többek között az államapparátus szervezeti kultúrája is. Kriesi ezeket együttesen a már említett uralkodó stratégiák (prevailing strategies) koncepcióval írja le (2004: 71). Az uralkodó stratégiák lehetnek exkluzívak vagy integratívak, amely a nyugat-európai országok alapján felállított model szerint attól függ, hogy konszenzusos demokráciákról van-e szó, mint a vallási türelem országaiban, vagy az egységes uralkodó elit represszív módon reagált a politikai kihívókra, mint Franciaországban. A 
lehet ségstruktúrának ezt a intémzényi és kulturális magját a nemzetközi környezet, ill. a politikai törésvonalak is alakítják.  A kontextus-rendszeren belül a struktúra hatását a politikai aktorok közötti viszonyok befolyásolják, amelyek a séma második elemét is adják. A politikai aktorok lehetnek a 
mozgalmo szövetségesei, ellenfelei, de ide tartoznak a semleges „bámészkodók” is, akik nem részesei közvetlenül az adott konfliktusnak, de befolyásolhatják annak szélesebb percepcióját (Kriesi, 2004:74). A szilárdabb struktúra minden esetben befolyásolja a szerepl k közötti viszonyokat, így Magyarországon és a régió többi országában a posztkommunista örökség miatt kevésbé volt sikeres a kifejezetten baloldali üzenettel, jelképekkel, hivatkozásokkal bíró 
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globalizációkritika. A politikai aktorok közötti viszonyok azonban gyorsabban változhatnak, mint a politikai kultúra és az intézményrendszer által együttesen meghatározott struktúra. Új választói koalíciók, felbukkanó pártok átrendezhetik az ellenfél-szövetséges viszonyokat. Végül a döntéshozók és a mozgalmak találkozásának helyet adó interakciós kontextus az a dimenzió és egyben a Kriesi féle kontextus-rendszer harmadik eleme, ahol a politikai 
lehet ségstruktúra közvetlen hatással van az egyes szerepl k cselekvésére. Itt nyílnak meg 
vagy zárulnak el a mozgalmak közvetlen lehet ségei az egyes szerepl k reakciói szerint (Kriesi, 2004: 78). Az adott mozgósítás hatására így a hatóságok engedményekkel, szankciókkal vagy azok ötvözetével válaszolhatnak. Az adott id ben megjelen  lehet ségek, engedmények, reakciók visszahatnak a politikai aktorok közötti viszonyokra, hosszú távon pedig a struktúrára is. A kontextus-rendszer kifejezés nem állandósult a mozgalomkutatás nemzetközi irodalmában, 
ezért a továbbiakban a lehet ségstruktúra kifejezést használom, amely azonban nem korlátozódik az intézményes környezetre. 2.1.4 A politikai lehet séstruktúra modelljének korlátai 
A politikai lehet ségstruktúra a mozgalomkutatás legfelkapottabb elemzési keretévé vált az 1990-es évekt l kezdve. Az elméleti keret használata során azonban inflálódott maga a keret 
megbízhatósága, egy id  után ugyanis minden küls  intézmény, szerepl , kulturális elem a struktúra elemévé válhatott. William A. Gamson és David S. Meyer szerint (1996) a 
probléma, hogy a politikai lehet ségstruktúra egymástól igen eltér  jelenségek megértésére is 

alkalmas. Egyrészr l, mint független változók gyűjteményeként magyarázhatja a politikai környezet és az adott mozgalom megjelenésének, változásának összefüggéseit. A politikai 
lehet ségeken keresztül összehasonlíthatóak továbbá egyes országok hasonló mozgalmai, 

valamint elemezhet  a mozgalmak hosszabb távon kifejtett hatásai magukra a struktúra elemeire. A politikai lehet ségstruktúra – hasonlóan a framehez – olyan koncepció, amely 
egymásba sűríti a struktúrá és az ágenciát, amennyiben a mozgalmi szerepl k maguk is 

alakíthaják és a saját érdekeiknek megfelel en értelmezhetik a politikai lehet ségstruktúrát. Az elméleti keret helyes használatához azonban szükség van differenciálásra, így Gamson és 
Meyer a lehet ségstruktúra egyes elemeit egy kétdimenziós koordinátarendszerben helyezi el, amelyet a stabil – változó és a kulturális – intézményi tengely oszt fel négy részre. 
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Jeff Goodwin és James M. Jasper kritikája szerint (1999) azonban éppen a „strukturális 

elfogultság” miatt olyan elemek is a lehet ségstruktúra részévé lesznek, amelyek jellegüknél fogva nem lehetnek azok, így a stratégia és az ágencia, a cselekv képesség (agency), attitűdök és a politikai kultúra. Jó példa erre a „kulturális lehet ségek” koncepciója amelyet Doug McAdam, a politikai folyamat és a politikai lehet ségstruktúra egyik f  teoretikusa vezetett be. Goodwin és Jasper szerint azonban az ilyen kategóriák félrevezet ek, ugyanis egy 

kulturális konstruktivista olvasatban nincsenek objektív és kulturális lehet ségek, hiszen azok 
mindegyike interpretációfügg , a kultúra azonban a politikai lehet ségek elméletében egy 

közvetít  struktúrakén jelenik meg. A strukturális elfogultság megjelenik az elemzett 
mozgalmak esetében is. A leggyakrabban ugyanis a politikai részvételt és jogokat követel  

mozgalmakat vizsgálják a politikai lehet ségstruktúrát alkalmazó kutatók, míg elhanyagolják a kulturális mozgalmakat, valamint azokat, akik nem az állammal szemben fogalmaznak meg követeléseket. További kérdésként merül fel, hogy tekinthet ek állandónak a 

lehet ségstruktúra elemei, különösen abban a tekintetben, hogy annak részei olyan állandónak 
nem nevezhet  elemek, mint az ellenérdekeltek stratégiai döntései. Az sem tisztázott a 
szerz k szerint, hogy milyen mechanizmusok alapján működnek a lehet ségek. Bizonyos esetekben – ahgyan azt a már idézett Gamson és Meyer is kiemeli – a politikai lehet ségek egészen ellentétes módon is kifejthetik hatásukat, így a választások lehet séget teremthetnek a 

mozgalmaknak viták generálására, ugyanakkor el is vehetik t lük a figyelmet a pártok javára. 

A politikai lehet ségekhez hasonlóan a politikai folyamat során megjelen  mobilizációs struktúrák, valamint a framek, azaz az értelmezési keretek is túl tágak, valamint mutatnak egy strukturális elfogultságot. Jelen dolgozat a Gamson-Meyer felosztás alapján a politikai lehet ségstruktúra stabil, intézményes és kulturális elemeit használja az elemzés során. Ezek közé sorolandó a gyülekezés szabályozása, a magyar mozgalmi szektor jellege, a politikai, ill. a tiltakozási kultúra, valamint a nemzetközi blobalizációkritikus mozgalom hatása. A lehet ségstruktúra konkrét elemeit az adott fejezetekben pontosan meg is nevezi a dolgozat. A lehet ségek 

ablakának „bezáródásáról” szól tulajdonképpen a demobilizációval foglalkozó alfejezet. A 
politikai lehet ségstruktúra korlátaiból adódóan a mozgalmi innovációk megértéséhez más elméleti keretet használ a dolgozat. Ezzel a megragadhatóak azok a változékonyabb és kulturális elemek, azaz a mozgalmi innovációk, amelyek – Goodwin és Jasper meglátásának 
megfelel en – önkényesen feleltethet ek meg egy struktúra részének, hanem az ágenciához, mozgalmi stratégiához tartoznak. 
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2.2 A szociális konstrukcionizmus, frame elmélet   
Mint láttuk az er forrásmobilizációs elmélet politikai irányzatában is megjelenik a hivatkozás a társadalmi szimbólumokra. A szociális konstrukcionizmus elmélete a kollektív cselekvést 
kialakító tényez k sorából a jelentésadás folyamatát emeli ki, amelynek lehet ugyanúgy egyéni vagy közösségi vonzata. Tulajdonképpen a szimbolikus interakcionizmus 
hagyományának felelevenítésér l van szó a mozgalomkutatásban. A szimbolikus interakcionizmus analitikai alapegysége az interakció, aminek szintjén a szimbólumok használata folyik. A kommunikációs folyamat és az interakciós hálózatok a szimbólumok 
segítségével működnek, megjelenésüknek pedig különböz  formája lehet, így a jelentés, interpretáció, definíció vagy az identitás (Buechler, 2000: 40). A szimbolikus interakcionizmus klasszikus elmélete a kollektív cselekvés minden formájával foglalkozott, azonban a szociális konstrukcionizmus kifejezetten csak a társadalmi mozgalmakkal vizsgálja. A mozgalomkutatással foglalkozó nagy jelent ségű konstrukcionista elmélet a framing analízis. Az Erving Goffman által kidolgozott koncepció szerint a frame-ek vagy értelmezési 
keretek interpretációs sémák, ami által az egyének rendezik a körülöttük lév  világot és saját helyüket azáltal, hogy „pozicionálják, érzékelik, azonosítják és címkézik” az ket ér  eseményeket (Goffman, 1974: 21-23). A mozgalomkutatásban David A. Snow és Robert D. 
Benford alkalmazta az értelmezési keretek elméletét. A szerz k abban látják a megel z  kutatások hiányosságát, hogy túlságosan is a sérelmekre és azok szociálpszichológiai megjelenésükre (relatív depriváció, elidegenedés) koncentrálnak, és nem azok 
interpretációjára és a kollektív cselekvés természetét befolyásoló, a szervezetekt l, egyénekt l és az id t l függ  különbségekre, változatokra az értelmezést illet en (Snow és Benford, 1986: 465). A klasszikus elmélet alapján az összefüggés közvetlen a sérelmek és a kollektív 
cselekvés között, míg az er források mobilizációjának elmélete konstansként kezeli a sérelmeket, konfliktusokat. Ehhez hasonlóan a részvételi hajlandóság is állandóként jelenik 
meg a korábbi munkákban, ami racionális döntés eredménye, ezzel szemben a szerz k azt hangsúlyozzák, hogy részvételüket az egyének folyamatosan újratárgyalják egymás között, egyfajta jelentésadó folyamat során. Többek között az ilyen jelentésadó folyamatnak részesei mind a társadalmi mozgalmak, mind a potenciális támogatók, a mozgalmak az általuk kialakított értelmezési keretek révén szereznek támogatókat. 
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A társadalmi mozgalmak a politika legkevésbé intézményesült szerepl i lévén nem rendelkeznek olyan szervezeti, ideológiai háttérrel, mint a pártok. A mozgalmak profilja egy 
jól körülhatárolt témához, konfliktushoz kapcsolódik, ami bár köt dhet egységes értekrendhez, nem kell célja elérése érdekében egy lezárt, koherens, az élet minden részletét 
érint  ideológiát kidolgoznia, hanem sokkal inkább egy olyan jelentés-környezetet kell 
létrehoznia saját maga számára, amelyben lehet vé válik a cél eléréséhez szükséges 

mobilizáció és kollektív cselekvés. A „frame” tehát funkcióját tekintve alapvet en cselekvésorientált (Benford és Snow, 2000: 615). A társadalmi mozgalmak továbbá gyakran 
ideológiailag is „puhábbak”, tehát világnézeti arcvonaluk nem teljesen tisztázott, vagy nem is 
rendelkeznek minden területre kiterjed  koherens ideológiával, ezért az értelmezési keretek 

elmélete, a frame analízis megfelel  eszköz a mozgalmaknak a szűk, szervezeti vonatkozásokon túlmutató kutatására. A frame azonban nem csupán egyszerűen helyettesíti az 
ideológiát a mozgalomkutatásban, hogy ugyanannak a dolognak egyszerűen csak más elnevezése lenne (Snow és Benford, 2000), a framing ugyanis a mozgalmi szervezetek és az egyének közötti jelentésegyeztetés dinamikus folyamatára utal. Snow és Benford a frame-ek három f  típusát különbözteti meg, tipológiájukban a 

diagnosztizáló, a protagonista és a motivációs értelmezési keretekr l beszélnek. A diagnosztizáló frame a problémák felismerésével kapcsolatos, de itt történik meg az ellenfelek nevesítése is. A protagonista értelmezési keret a „mi a teend ” kérdésre ad választ, a mozgalom stratégiáját, cselekvési tervét fedi, a motivációs értelmezési keret pedig a kollektív cselekvésre ösztönöz. A mozgalmi szervezet értelmezési kerete és a potenciális támogatók 
közötti kapcsolatnak négy lehetséges folyamatát tárgyalja a szerz páros: a frame áthidalást, a frame amplifikácót, a frame kiterjesztést és a frame transzformációt (Snow et al., 1986: 467). 
Az áthidalás révén egymással megegyez  de strukturálisan különböz  értelmezési keretek összekapcsolásáról van szó. A folyamat során a mozgalmi szervezet megpróbálja mozgósítani az addig nem mobilizált érzelmi állományt vagy a közvélemény egy meghatározott szegmensét. Ezeknek az embereknek közösek a sérelmei, így az érdekeik is, azonban hiányában vannak a támogató szervezeti háttérnek és nem tesznek semmit érdekeik érvényesítéséért. Az áthidalás során a mozgalmi szervezet arra törekszik, hogy elérje 
támogatóit az különböz  kommunikációs csatornák révén. A frame amplifikáció a frame tisztázásának és meger sítésének folyamata. Ennek két formája az érték és a hit amplifikáció. A értékek amplifikáció a mozgalom aktivistái által fontosnak 
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vélt érték kidolgozása, idealizálása, ami valamilyen oknál fogva nem rendelkezik mobilizációs potenciállal. Az idealizált érték egyfajta mobilizációs ugródeszkává válik, mint a 
családi értékekre való hivatkozás a szerz k példájában egy, az Üdvhadsereg által tervezett hajléktalanszálló ellen. Míg az értékek a mozgalom céljával, a kívánt társadalmi változással kapcsolatosak, addig a hit, hiedelmek olyan fogalmi elemek, amelyek kognitív módon támogatnak vagy akadályoznak egy akciót. A ilyen hiedelmeknek öt csoportja ismeretes: (1) a probléma, ügy vagy sérelem komolyságára vonatkozó hiedelmek, (2) a probléma okaival, (3) 
az ellenfelekkel, célpontokkal kapcsolatosak, (4) a változás lehet ségével vagy a kollektív akció eredményességével kapcsolatosak (5) és a cselekvés szükségességére vonatkozóak 
(Snow et al., 1986: 470). A szerz k által felhozott hajléktalanszálló elleni küzdelem során a környék lakóinak szószólói a hajléktalanokkal kapcsolatos sztereotípiákat használták fel ügyük érdekében, példát szolgáltatva ezzel a hiedelmek amplifikációjára. Gyakori, hogy egy mozgalom programjához kapcsolódó értékek és meggy z dések nem meghatározóak még a lehetséges támogatók körében sem. Ebben az esetben a mozgalmi szervezet arra kényszerül, hogy kiterjessze a tevékenységéhez kapcsolódó fogalmi bázist, 
vagy meggy zzön másokat az általa képviselt értékek és program fontosságáról, tudatosítsa azok relevanciáját. Így tesznek többek között a pacifista mozgalom aktivistái, szervezetei, amikor punk és rock bandák segítségével próbálják elérni az egyébként érdektelen egyéneket, ez tulajdonképpen a frame kiterjesztés. El fordulhat azonban az is, hogy egy mozgalomnak teljesen meg kell változtatni a róla kialakult képet, ugyanis a mozgalom ügye nem hogy nem talál visszhangra, de akár ellentétes is lehet a társadalom, a közösség értékeivel, ilyenkor a mozgalmi szervezetnek más keretbe kell helyeznie addigi tevékenységét, tagjaik életútját. 
Snow és szerz társai két típusát említik meg a frame transzformációnak, a területspecifikus és 

a globális transzformációt. A szerz k az egy területre korlátozott transzformáció esetében olyan területeket említenek meg, mint a fogyasztási szokások, szociális kapcsolatok és státuszok, rekreációs szokások. Ezek a területek azonban gyakran összekapcsolódnak, így az egyik területen bekövetkezett változtatás hatással lehet egy másik területre, azonban a frame 
transzformáció nem terjed át feltétlenül. Az ilyen egy területre kiterjed  transzformáció a valamilyen csoport státuszát megváltoztatni óhajtó mozgalmak esetében a leggyakoribb. A globális transzformáció esetében minden területre kiterjed a változtatás, ilyen amikor a 
szerz k által példaként felhozott n  esete, aki rasszista jobboldali radikálisból lett békepárti aktivista (Snow et al., 1986: 476). Egy másik tanulmányukban Snow és Benford kísérletet tesz arra is, hogy a jelentésadás és fogadás egyéni és szervezeti folyamatát összekössék a 
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tiltakozási, tüntetési ciklusok jelenségével, így összekapcsolva a mikro-és makroszintet (Snow és Benford, 1992: 151). A szintén az értelmezési keretekkel foglalkozó Antony Gamson a frame három típusát különbözteti meg (Gamson, 1992: 31, 59, 84). Az injustice frame magának a problémának felismerése miatt fontos. Egy mozgalomnak meg kell tudnia határozni az igazságtalan gyakorlatokat, hogy azokat tiltakozás tárgyává tehesse. Gamson szerint a mozgalmak szempontjából kritikus pont lehet a probléma tárgyának absztrakt volta. A tiltakozás tárgyának mindig konkrétnak kell lennie. Sokszor ez a problémák megszemélyesítése révén érhet  el. Mivel ez neuralgikus pont, a problémaforrás meghatározása gyakran éles viták tárgya. A megszemélyesítéssel ellentétben a mozgalom ellenfelei személytelen entitásokat 
hibáztatnak, mint a például a „rendszer” vagy az „élet”. Egy jól felépített frame az absztrakt 
és a konkrét megfelel  összehangolására törekszik, ugyanis a konkrétnak is kapcsolódnia kell tágabb összefüggésekhez. Az agency frame a politika, a helyzet megváltoztathatóságának tudatosságához kapcsolódik. Sokszor az emberek kiábrándultsága, a kollektív akció eredményességével szembeni szkepticizmusa a kollektív cselekvés akadálya. Ennek a fajta frame-nek az a célja, hogy meggy zze a potenciális támogatókat a cselekvés fontosságáról és 

értelmér l. Az identity frame a cselekv  „mi” meghatározása, tipikusan az ellenérdekelt „ k” felismerése által. Gamson szerint itt három egymásba ágyazható réteg jelenik meg: a szervezeti, a mozgalmi, és a szolidáris közösségi réteg. Természetesen, ahogyan n  az érintettek köre, úgy gyengül a kollektív identitás. Míg a gamsoni tipológia az értelmezési keretek cselekvés-orientált jellegére koncentrál, addig az el bbi inkább az azokat létrehozó interaktív, diszkurzív folyamatokra (Benford és Snow, 2000: 615).  A politikai napirend kutatásához hasonló sajtó alapú frame elemzések pedig a kollektív cselekvés és konfliktus eklatáns esettanulmányaiként szolgálhatnak (Páll, 1999b; Cooper, 
2002), ugyanakkor az er forrásmobilizációs elmélethez hasonlóan a framing analízis is 

els sorban mezo-szintű elemzésekre alkalmas, hiszen a framing folyamata az egyén és a mozgalmi szervezet viszonylatában történik. Azt az ellentmondást, miszerint a mozgalmi szervezet nem azonos a mozgalommal, de az elemzések központjában a szervezet áll, miközben a társadalmi mozgalom megfoghatatlannak tűnik a kutatások szempontjából, az értelmezési keretek elmélete nem tudja feloldani. Fontos, hogy az értelmezési keretek esetében nem arról van szó, hogy egy frame kizárólagosan az egyik csoportba osztható be. A fenti tipológiákban bemutatott funkciókat 
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egyszerre is hordozhatja ugyanaz a keret. Mint látni fogjuk, a sajtóelemzés sem a fenti funkciók alapján kívánja szétszedni a mozgalom értelmezési keretét, inkább azt vizsgálja, hogy melyek azok a lényeges argumentumok, amelyek a társadalmi nyilvánosság küzd terén 

az ellenérdekelt felek „bevetettek” ügyük érdekében, illetve hogy ezek az argumentumok milyen mértékben jelennek meg a sajtóban (4.2 fejezet). Az argumentumok tulajdonképpen az 
értelmezési keret tartalmi elemei. Az értelmezési keret kifele történ  megfogalmazásai, amelyek ugyanakkor a kereten belül maradnak. Ez a fajta elemzés megmutatja, hogy az értelmezési keretek milyen értelmezést nyújtanak az eseményeknek. Bár a frame elmélet a társadalmi mozgalmak jelentést adó eljárására vonatkozik, a vizsgált konfliktusban a Zeng -mozgalom értelmezési kerete mellett a HM érvrendszerét is megvizsgálja a fejezet, hiszen a konfliktusban a mozgalom reagál a másik félre: a felek értelmezési keretei vetélkednek egymással a társadalmi nyilvánosság porondján. Míg a mozgalom, a konfliktusban a kihívó frame-je a minél hatékonyabb mobilizációban, addig a HM, mint kihívott a demobilizációban érdekelt. 2.3 Az új társadalmi mozgalmak elmélete A framing analízis, az értelmezési keretek elmélete a jelentésadás és egyeztetés, a mozgalmi és egyéni interpretáció bonyolult folyamatát, a mikro-és mezoszint összefüggéseit kívánja megragadni. Ezzel szemben az új társadalmi mozgalmak elmélete a makrotársadalmi folyamatokra koncentrál, amikor a kései kapitalizmus vagy a posztindusztriális korszak gazdasági struktúrája és az új társadalmi mozgalmak megjelenése közötti kapcsolatot vizsgálja, de mikrotársadalmi, amikor a mozgalmi és mozgalmár identitás kérdésével foglalkozik (Pichardo, 1997: 411). Az elmélet az európai társadalomtudomány és politikai pszichológiában gyökerezik. Kialakulására nagy hatással volt a marxista elmélet korlátozottsága a kollektív cselekvés jelenségének megragadására. A marxizmus ugyanis a 
kapitalista termelés logikájából következtetett minden politikailag jelent s mozgalom megjelenésére, így bármely más társadalmi jelenség vagy folyamat másodlagos a gazdasági 
termeléshez képest, másfel l gazdasági redukcionizmusából ered en az osztályhelyzetet 

tekintette els dleges identitáshordozó elemnek (Buechler, 1995: 441-442). 
Az új társadalmi mozgalmak megjelenése a nyugati társadalmak fokozatos átrendez déséhez 

kapcsolódik, els sorban a ’60-as évekig meghatározó törésvonalak vesztették el korábbi 
szerepüket, új, korábban nem létez  konfliktusok jelentek meg. A háború utáni nyugati 
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generációk politikai szocializációját már nem a háborús id szak nélkülözései, hanem a jóléti rendszer ellentmondásai határozzák meg, amiknek tudatosítása nem kis részben a gazdasági 
növekedés nyújtotta egzisztenciális biztonságnak köszönhet  (Inglehart, 1990: 68-69), 
ugyanakkor a gazdasági fejl déssel és a jólét növekedésével párhuzamosan új fenyegetések, tudományos-technológiai kockázatok is megjelentek, amelyek elosztása az új konfliktusok alapja az ún. kockázattársadalmakban (Risikogesellschaft) (Beck, 2003). A posztmateriális 
értékek meger södése az addigra megmerevedett nyugat-európai politikai rendszereket 
„feloldotta” (Lipset és Rokkan, 1967), és a materiális/posztmateriális törésvonal mentén 
megjelenhettek el bb az új társadalmi mozgalmak, majd a különböz  zöld és újbaloldali pártok. Nyugat-Európában a ’70-es években megjelent új társadalmi mozgalmak az addigi 
termelési, újratermelési, elosztási és a tulajdonviszonyokat érint  kérdések helyett az 

életmin séget helyezték a konfliktusok középpontjába. Ebben az értelemben újak voltak az intézményesedett munkásmozgalomhoz, a szakszervezetekhez, a szociáldemokrata-, kommunista pártokhoz képest. A háború utáni szociálpolitikai kiegyezés révén közös platformra került a politikai hatalom, a szakszervezetek és a t ke. Ezzel a növekedési kartellel (Wachstumkartell), a hatalmi arroganciával, a bürokratikus-centralizált modernizációval, a 
technokrata, piacelvű haladásmítosszal szemben fogalmazták meg kritikájukat az új társadalmi mozgalmak, az egyéni kiteljesedés, az autonómia és a önszervez dés jegyében a társadalmi viszonyok és a természethez való kapcsolat elnyomásés uralommentes újradefiniálása érdekében (Brand, 1991: 42-43). Az új társadalmi mozgalmak a szervezeti forma esetében is szakítottak a régi politikával. A politikai pártokra, szakszervezetekre, a régi 
munkásmozgalomra jellemz  centralizált, hierarchikus formával szemben az új társadalmi 

mozgalmak hálózatszerűen szervez dtek, a döntéshozatal decentralizált módon történik. Az új társadalmi mozgalmak elmélete az el z ekben említett mozgalmi identitás valamint a makrotársadalmi totalitás mellett más témákat is magában foglal, ilyen a makrotársadalmi struktúra és az új társadalmi mozgalmak megjelenése közötti kauzális kapcsolat. Ebben az elméleti keretben az új mozgalmak mintegy válaszként tekinthet ek az egy rendszerbe 

szervez d  és mindent átható társadalmi ellen rzésre, az „életvilág kolonizálására” (Habermas, 1985). Egy másik téma az új társadalmi mozgalmak támogatói bázisával függ össze. Ezt egyes kutatók új középosztálynak hívják, mások azt hangsúlyozzák, hogy az új társadalmi mozgalmak nem valamilyen társadalmi osztályon, tehát gazdaságilag meghatározott társadalmi csoporton alapszanak, hanem más, gyakran marginalizált státuszokon, így faji, etnikai, nemi, szexuális és korosztályi jellemz k szerint szervez dnek. 
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Az új társadalmi mozgalmak elméletéhez tartozó témák még a privát és közszféra közötti határ elmosódása, a mindennapi élet átpolitizálódása; az új társadalmi mozgalmak értékei, azok pluralizmusa ill. posztmodern jellege; a politizálás szimbolikus és kulturális formái; 
valamint az új társadalmi mozgalmak decentralizált szervezeti struktúrája, a széleskörű participáció, az informalitás (Buechler, 2000: 46-48). Alberto Melucci az új társadalmi mozgalmakat a jelentésadás és a kollektív identitás kérdése 
fel l viszgálja Szerinte a komplex társadalmakban a mindennapi élet globálisan tapasztalható technicizálódásával és indusztrializációjával szemben az ellenállás új formái jelentkeznek, amelyek már nem hasonlíthatóak a munkásmozgalom küzdelmeire, amelyek a politikai részvétel kiszélesítéséért, a szociális jogok elismertetéséért és a javak igazságosabb 
elosztásáért folytak. A konfliktusok természetének makrotársadalmi változásával egy id ben vita kerekedett a társadalomtudományokon belül, hogy a kollektív jelenség vizsgálható-e 
empirikus adatok összességeként, avagy az több folyamat eredménye, amelyek el segítik vagy akadályozzák a kollektív kognitív keret és az ismertségi hálózatok kialakulását (Melucci, 1989: 19). Melucci a mozgalomkutatási hagyományról szólva a behaviorista elméleteket azért kárhoztatja, mert azok a kollektív cselekvést pszichopatológiai 
módszerekkel akarták leírni, ezzel jószolgálatot téve az éppen hatalmon lév knek, a makrotársadalmi, strukturális elméletek ugyanakkor választ adnak a miért kérdésére, de nem 
foglalkoznak a hogyannal, míg az er források mobilizációjának elmélete éppen fordítva, a 

hogyan kérdését tanulmányozza, de mindeközben elfeledkezik a miértr l. A mozgalmak tehát 

sem strukturális jellemz k, sem értékek és hiedelmek ered je, hanem teleologikus cselekvés, 

amit a lehet ségek és a kényszerek együttese alakít (Melucci, 1989: 21-25). 
A kollektív cselekvés során a résztvev k definiálják önmagukat és környezetüket, ezek a jelentések pedig egy interaktív, konfliktusos-tárgyalásos folyamat eredménye, tehát a kollektív cselekvés nem egységes, hanem plurális jelenség. A cselekvés ugyanis egy háromdimenziós koordinátarendszerben valósul meg, amelynek három pólusa a célok, az eszközök és a környezet, amelyben a kollektív cselekvés megvalósul. Mindhárom dimenzió folyamatos vita tárgya, aminek a szervezeti forma és az irányítás mintája kiszámíthatóságot és állandóságot kölcsönöz. A kollektív cselekvés elemzésének is három dimenzióját mutatja be a 
szerz . A kollektív cselekvést jellemezheti az abban résztvev k közötti szolidaritás, vagy 

lehetnek spontán összegyűlt egyének. A kollektív cselekvés lehet továbbá konfliktusos vagy konszenzusos, a rendszer viszonylatában adaptív vagy a rendszer határain túllép , a 
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játékszabályokat megsért . Melucci a társadalmi mozgalmakat a résztvev k közötti 

szolidaritás, konfliktusos és a rendszer határain túllép  természete különbözteti meg a kollektív cselekvés más formáitól (Melucci, 1989: 26-29). A társadalmi mozgalom definiálása után Melucci a mozgalom születésének feltételeit 
vizsgálja, azzal a szándékkal, hogy kitölti az űrt a makro-és mikroszintű elemzések között. 

Bár az er forrásmobilizációs elmélet ugyanezzel az igénnyel lép fel, de az olyan központi 
fogalmai, mint az er források vagy a lehet ségstruktúra nem objektív tények a mozgalmak 

számára, hanem a kollektív cselekvés során nyernek jelentést és jelent séget. Bár az 

er forrásmobilizációs elmélet hivatkozik a mozgalmi identitásra, de nem vizsgálja azt. Meluccinak azonban ez a kérdés nem kerüli el figyelmét, a kollektív identitás kitüntetett helyet foglal el a kutatás tárgyai között. Meghatározása szerint a kollektív identitás egy közös 
értelmezés, ami az egyének állítanak el  egy interaktív folyamatban, reflektálva saját 
cselekedeteikre valamint a küls  lehet ségekre és kényszerekre (Melucci, 1989: 34). A kollektív identitás kialakításának folyamata teremti meg az alapot a tagok számára a költséghaszon számításokra, elvárásaik megfogalmazására. Az intézményesedés során a kollektív identitás állásfoglalások, szervezeti szabályok formáját veheti fel. A kollektív identitás magába foglalja a célokra, az eszközökre és a környezetre vonatkozó kognitív keretet, kapcsolatot alakít ki a tagok között és egy emocionális burok létrehozásával képessé teszi a tagokat az egymással való azonosulásra. A kollektív identitás tehát kétségkívül központi szerepet foglal el a mozgalmak esetében, de hogy mennyire képesek egyesek részt venni a kollektív identitás kialakításában, olyan egyéb tényez k függvénye, mint az 

er forrásokhoz és társadalmi hálózatokhoz való hozzáférés, kommunikatív képességek és szakmai, intellektuális kvalitás (Melucci, 1989:35). 2.4 Média és a társadalmi mozgalmak elméletei A globalizációkritikus mozgalom által alkalmazott innovációk (4. fejezet) és maga a globalizációkritikusok megjelenése is szorosan kapcsolódik a társadalmi nyilvánosság átalakulásához, az új kommunikációs formák megjelenéséhez. A kés bb tárgyalt, mediatizált tüntetés, mint mozgalmi innováció megértéséhez is szükséges a társadalmi mozgalmak és a 
kommunikáció, szűkebben értelemben pedig a média összefüggéseit tárgyaló elméletek bemutatása. A fentebb bemutatott mozgalomkutatási elméletekben mind megjelenik bizonyos mértékben a kommunikáció, a média. A viszálykodó, hadakozó politika elmélete (contentious 
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politics) a mozgalmak megjelenését is részben a polgári nyilvánosság megjelenéséhez kötik. A mozgalom kommunikációja azonban nem korlátozódik az arról szóló tudósításra. Charles Tilly definíciójában a viszálykodó politikát hordozó társadalmi mozgalmak egyik eleme a kampány és a politikai cselekvés repertoárja mellett az érdem, az egység, a számosság és az 
elkötelez dés kifejezése maguk és a többi választó felé. A viszálykodó politika elmélete szerint tehát a társadalmi mozgalmak történeti kialakulásának feltétele volt a polgári nyilvánosság megjelenése, ami nyomtatott sajtó elterjedését és a politizáló, nyilvános események (törvényhozási választások, kampányok) általánossá válását jelentette. A 
mozgalmakban résztvev k továbbá közvetlenül fejezik ki magukat a társaik, a lehetséges támogatók és a döntéshozók felé. 
Az er forrásmobilizációs elmélet kiemelked  teoretikusa Doug McAdam a fekete polgárjogi 

mozgalmat elemezve négy er forrást különböztet meg, ezek: a tagok, a mát létez  

szolidaritási ösztönz k, a vezet k és végül a kommunikációs hálózatok (1982: 44-48). A kommunikációs hálózatot a mozgalmi szervezetek közötti kapcsolatok adják, azon keresztül jut el a mozgalom híre az adott populációhoz. Az er források mobilizációjának elmélete tehát a kommunikációt, mint a mozgalmi infrastruktúra részeként vizsgálja. A politikai 
lehet ségstruktúra koncepciója azonban könnyen tágítható, végs  soron minden külsö körülményt a részének lehet tekinteni, ami másfel l könnyen az elméleti keret inflálódásával 

járhat. A dizskurzív és a mediációs lehet ségstruktúra két olyan “b vítmény”, amely orvosolni kívánja azt a hiányt, amit a klasszikus elmélet hagy maga után a média és a politikai kommunikáció hanyagolásával. A diszkurzív lehet ségstruktúra a politikai lehet ségstruktúra része, azonban nem az intézményes vagy kulturális elemeket foglalja magában, hanem a jelentésadással foglalkozó intézményeket és az arra vonatkozó elképzeléseket. A diszkurzív 
lehet ségstruktúra határozza meg, hogy egyes szerepl k és értelmezési keretek miért rezonálnak jobban egy adott nyilvánosságban, ennek csak egy szelete, bár minden bizonnyal 
legfontosabb része a tömegmédia (Ferree et al., 2004: 62). A mediációs lehet ségstruktúra (Cammaerts, 2012) a diszkurzívat kívánja kiegészíteni, amennyiben magában foglalja az 
el z n kívül az ún. hálózati és média lehet ségstruktúrát. A mediációs lehet ségstruktúra 

tehát különböz  szerepl k és csatornák esetében vizsgálja a mediáció folyamatát. A 
koncepció a különböz  tiltakozási formák logikája (számosság, károkozás, tanúságtétel) és a médiareprezentáció, ön-mediáció valamint technológián keresztüli tiltakozás, azaz a mediáció 
különböz  formáinak tekintetében vizsgálja a mozgalmak, tiltakozók számára adott 
lehet ségeket és korlátozásokat. Szintén az er forrásmobilizációs elméletet kapcsolódik az 
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interakció elmélete, ami a média közvetít  szerepét hangsúlyozza. Az elmélet középpontjában a társadalmi mozgalom és az állami autoritások konfliktusa áll. Léteznek direkt, nem nyilvános kapcsolódások, és közvetített kapcsolatok. Ebben a modellben a legfontosabb 
közvetít  a média (Rucht, 1994: 346). Az egész rendszer struktúrája hatással van a szerepl k közötti interakcióra. Az új társadalmi mozgalmak elméletei a decentralizált szervezeti és döntéshozatali formát, a poszt-materiális követeléseket, az életmód fontosságát hangsúlyozták szemben a régi mozgalmakkal. A mozgalmi kommunikáció ebben az elméletben az identitás kialakításához és ezáltal a kollektív cselekvés lehet ségének megteremtéséhez kapcsolódó jelentésadáshoz 

köt dik. Az új társadalmi mozgalmak elméletében a mozgalom egy folyamatos kommunikatív, jelentésadó folyamat eredménye. A környezethez való alkalmazkodás, a célok meghatározása és az eszközök számbavétele is mind kommunikációs folyamat. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy nem lehetséges és nem is érdemes a mozgalmi kommunikációval úgy foglalkozni, mintha az a sok mozgalmi tevékenységnek csupán egyike lenne. Hasonlóan az új társadalmi mozgalmak elméletéhez, a framing elmélet is a 
jelentésadással foglalkozik. A framing kutatások népszerűségét a kényelmes 

alkalmazhatósága adja, hiszen azok empirikus alapját jelent  szövegeket viszonylag könnyű elérni. A framing elemzések egy bizonyos szinten a mozgalmi állásfoglalások 
tartalomelemzésével feleltethet ek meg, egy másik megközelítésben pedig a kvázi mozgalmi ideológia feltérképezését jelentik. Mozgalomkutatási elmélet hadakozó politika er forrásmobilizáció új társadalmi mozgalmak framing Mozgalmi kommunikáció szerepe a polgári nyilvánosság létrejötte a társadalmi mozgalmak megjelenésének feltétele er forrás, a politikai 

lehet ségstruktúra része a kollektív cselekvés feltétele és eredménye a jelentésadás a valóság keretezése az eredményes kollektív cselekvés érdekében 1. táblázat Mozgalmi elméletek és kommunikáció Ha szintetizálni akarjuk a fenti megközelítéséket, akkor a mozgalmi kommunikáció 
interakciós elméletbe jól beágyazhatók a mozgalmak egyéb elméleteibe is. Az er forrás 
mobilizációs elmélet racionális cselekv ként tekint a mozgalmakra, amelyek versengenek a 

korlátozott számú er forrásokért, amelyeket fel tudnak használni a kitűzött cél elérése 
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érdekében (Rucht, 1994: 341). A politikai keretfeltétel elmélet szerint a mozgalmak esélyei a 
politikai rendszer karakterének függvényei. Az er forrás mobilizációs elmélet tehát arra ad választ, hogy milyen célból keresik a mozgalmak a publicitást. A politikai keretfeltételek elmélete pedig a politikai rendszer, egyszersmind a nyilvánosság struktúráját, ezáltal a 
mozgalmak a médiabeli lehet ségeit magyarázza. A mozgalomkutatás „frame” elmélete azt 

vizsgálja, hogy milyen „csomagolásban” juttatják el a címzettekhez üzenetüket a szerepl k. A társadalmi mozgalmak kommunikációját érint  kutatásokat összekapcsolhatóak a fenti 

elméletekkel. Ezek a (1) tiltakozó eseményekr l szóló híradások, az (2) alternatív média, tehát 

a mozgalmakhoz köt d  média vizsgálata, (3) a horizontális döntéshozatal, valamint (4) a társadalmi mozgalmak vizuális elemzése. Végül pedig (5) az internet, a közösségi média használata az aktivisták körében, ill. annak hatása a mobilizációra, A média reprezentáció az 
er források mobilizációjához, az új társadalmi mozgalmak elméletéhez az alternatív média által hordozott identitások vizsgálata áll a legközelebb. Az internetes kommunikáció és a 
közösségi média egyszerre jelenik meg, mint er forrás, másrészr l az alternatív médiához hasonlóan, mint az identitás megalkotásának, kifejezésének és fenntartásának eszköze. Hasonló a helyzet a horizontális döntéshozatallal, ami nem csupán praktikus megoldás, tehát 
er forrás is lehet, de a bázisdemokratikus identitás kifejezése is. A mozgalmak vizuális elemzése a jelentésadással foglalkozó új társadalmi mozgalmak és a framing elmélethez kapcsolódik. Külön kutatási területet alkot a mozgalmi framek elemzése, amely szorosan kapcsolódik a már bemutatott framing elmélethez.  



47  
3.  A politikai lehet ségstruktúra és a globalizációkritikus mozgalom A társadalmi mozgalmak sikerét, mobilizációs potenciálját az adott politikai-társadalmi 
környezet, azaz a politikai lehet ség-struktúra határozza meg. A dolgozat harmadik 
fejezetében azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy mi jellemzi a magyar lehet ségstruktúrát, hogyan kapcsolódnak a magyar globalizációkritikusok a hazai mozgalmi szektorhoz, mik a 
mozgalom megjelenésének körülményei. Megvizsgálom továbbá, hogy a lehet ségstruktúra 

hogyan hatott a mozgalmon belüli konfliktusokra, valamint a kés bbi demobilizációra és a mozgalom intézményesedésére. Az egyes alfejezetekben kitér a dolgozat a lehet ségstruktúra elemeire, így külön csak a legfontosabb intézményi elemet, a gyülekezési jog szabályozását, valamint a mozgalmi szektort tekintem át a 3.1 alfejezetben. 3.1 A politikai lehet ségstruktúra elemei 3.1.1 A gyülekezési jog szabályozása Magyarországon Joggal feltételezhetnénk, hogy demokratikus politikai rendszerekben a gyülekezési jog gyakorlásának nincs különösebb törvényi és adminisztratív akadálya, hiszen olyan kollektív jogról van szó, amely a demokratikus berendezkedés alapját jelenti. Normális körülmények között ez így is van, azonban azokban az esetekben, amikor felborul a közrendvédelmi 
paktum az állami er szakszervezetek, valamint a gyülekezési joggal élni – a hatóságok szerint általában visszaélni – kívánó csoportok között, felmerül a gyülekezési jog szigorúbb 
szabályozása, ugyanakkor az engedélyezési eljárás körüli bizonytalanság is lehet séget adhat a hatóságoknak arra, hogy megakadályozzanak egy-egy demonstrációt. A magyar politika kapcsán a dolgozat által vizsgált korszakban elég a traktorok f városi kitiltására, a 2006-os 
szi események utáni vitákra, a Magyar Gárdával kapcsolatos jogszabályi szigorításokra gondolnunk. A fejezet célja annak bemutatása, hogy a 2000-es évek milyen változásokat hoztak a magyar tiltakozási kultúrában, ezek kapcsán milyen változtatási igények merültek fel, ténylegesen mit fogasasítottak a gyülekezési jog kapcsán és mindez hogyan befolyásolta a 

magyar globalizációkritikus mozgalom lehet ségeit. A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III törvényt a Nemzeti Kerekasztal tárgyalások során 
létrejött megállapodásoknak megfelel en fogadta el - a törvényes átmenetet biztosítandó - a 
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Népköztársaság utolsó Országgyűlése az els  szabad választásokat megel z en. A törvény értelmében a gyülekezési jog békés összejövetelek, tüntetések és felvonulások formájában 
gyakorolható, annak hatálya pedig nem terjed ki a választási törvény alá es  - azaz a kampányeseményekre - valamint az egyházi, kulturális és sport, ill. a családi rendezvényekre. 
A rendezvény szervez jének csupán bejelentési kötelezettsége van az illetékes 
rend rkapitányság felé, legkés bb három nappal a rendezvényt megel z en. A hatóság csak abban az esetben tilthatja meg a rendezvény megtartását, ha az a népképviseleti szervek vagy 
a bíróságok zavartalan működését zavarná, ill. ha a közlekedés más módon nem biztosítható. 
Ez utóbbi kitétel megteremti azonban annak a lehet ségét, hogy a rend rség a közlekedés nagyarányú korlátozására hivatkozva ne engedélyezze egy rendezvény megtartását. A magyar szabályozás teljes mértékben megfelel az olyan nemzetközi egyezményeknek, mint 
a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, mely szerint “a békés gyülekezés 

jogát el kell ismerni”, ugyanakkor a gyülekezési jog “gyakorlását csak a törvényben megállapított olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy demokratikus társadalomban 
az állam biztonsága, a közbiztonság és a közrend, illet leg a közegészség, a közerkölcs vagy 

mások jogai és szabadsága védelme érdekében szükségesek.” Magyarország 1992-ben csatlakozott az emberi jogok és alapvet  szabadságok védelmér l szóló Egyezményhez, amely az Egyezségokmányhoz hasonlóan - egy cikkben az egyesülési és a szakszervezet-alapítási joggal - mindenki számára alapvet  jogként tárgyalja a gyülekezési jogot. A gyülekezési jog korlátozása ugyanakkor csak intézményes garanciák mellett lehetséges, és 
„amelyek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság vagy közbiztonság, a zavargás 

vagy bűnözés megakadályozása, a közegészség, az erkölcsök, illet leg mások jogai és szabadságai védelme érdekében szükségesek.” Az Egyezmény megengedi továbbá, hogy a 

fegyveres er k, a rend rség és az államigazgatás tagjai tekintetében a gyülekezési jog gyakorlását törvény korlátozza. A fenti nemzetközi egyezményekhez való csatlakozás alapján az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához fordulhat bármely szerz d  fél, ill. magánszemély, ha az Egyezményben 

biztosított jogai sérültek, valamint minden rendes hazai jogorvoslati lehet séget kimerített. Magyarország tekintetében három olyan döntés született, ami a gyülekezési jogra vonatkozik: a Bukta és társai v. Magyarország, a Molnár Éva v. Magyarország, valamint a Patyi és társai v. Magyarország ügyek (Hajas, 2009: 28-34). Ezekben az ügyekben Molnár Éva v. 
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Magyarország ügy kivételével a bíróság Magyarországra nézve elmarasztaló ítéletet hozott.7 
Két esetben az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy a rend rség jogellenesen oszlatta fel, vagy nem engedélyezte a tüntetéseket. Az egyes ügyek azt is jól szemléltetik, melyek azok a kérdések, amelyek kapcsán bizonytalanság uralkodott a 2000-es években a 
gyülekezési jog korlátozhatóságát illet en, ill. mutatja azt is, hogy a rend rség nem minden 

esetben járt el pusztán a törvényi el írások szerint. A ‘90-es években a taxisblokádot 
leszámítva nem történt olyan jelent s tiltakozó esemény, amely kapcsán felvet dött volna a 

rendezvény feloszlatása, a taxisblokád átfogó jellege, intenzitása, a résztvev k száma, valamint a kiélezett politikai, társadalmi helyzet miatt ugyanakkor az nem is volt reális 
lehet ség. A Göncz Árpád által benyújtott általános amnesztiát biztosító törvény ugyanakkor 
az utólagos büntet jogi felel sségre vonással járó konfliktusokat kívánta elkerülni. A 2000-es 
években azonban megváltoztak a tiltakozások témái, a tüntet k eszköztára, aminek kapcsán láthatóvá váltak az addigi rendelkezés gyenge pontjai, valamint rendre felmerültek az ezeket orvosolni kívánó módosítási javaslatok is. A szocialista, szabad demokrata kormány tervei között szerepelt egy id keret meghatározása, tehát az elképzelések szerint - a mindenkori lakókra való tekintettel - este nyolc után nem 
lehet volna zajosan tiltakozni. Felmerült továbbá, hogy a demonstrációt ne a rend rségen, 

hanem az önkormányzatnál kelljen bejelenteni, így nem lett volna többé “egyszerepl s” a hatósági jelenlét gyülekezési ügyekben. Szabályozták volna továbbá a spontán demonstrációt 
és azt az esetet, amikor ugyanazon helyszínre, egy id pontban több rendezvényt jelentenek be, valamint felmerült az is, hogy az Országházat és környékét nemzeti emlékhellyé nyilvánítsák, így ott szigorúbb szabályok lettek volna érvényben (Jogiforum.hu, 2006). A 
kormány kés bb ötpárti egyeztetést javasolt a gyülekezési törvény módosításáról. Az elképzelések között szerepelt, hogy az arc eltakarása legyen tiltva békés rendezvényeken, valamint a gyülekezés legfeljebb 4 napig tarthasson, ami ezután meghosszabbítható. A rendezvény bejelentése legfeljebb 30 nappal korábban lehetett volna lehetséges, de a 72 órás bejelentési kötelezettség lerövidülhetett volna, bizonyos esetekben akár 4-6 órára is. A 
módosítások között szerepelt még, hogy az azonos helyszínre és id pontra bejelentett 

rendezvények esetén a korábban bejelentést tev  legyen el nyben, valamint hogy a nemzeti ünnepeken az állami rendezvények élvezzenek prioritást demonstrációkkal szemben                                                  7 Ezeket az ügyeket Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa a gyülekezési jogi projekt tekintetében 2007-ben külön is áttekintette. 
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(Jogiforum, 2007). A gyülekezési jogról szóló törvény módosítása kétharmados törvényhozási többséget igényel, a politikai konszenzus, az ötpárti egyetértés hiányában azonban végül nem változott a törvény. 3.1.2 A magyar mozgalmi szektor A globalizációkritikus mozgalom lehet ségei nem függetleníthet ek a magyar társadalmi 

mozgalmak összességét l, azaz a társadalmi mozgalmi szektortól (McCarthy, 2013). Ondrej Cisar (2013) a poszt-kommunista társadalmakban a politikai aktvizmus négy ideáltípusát különböztette meg, ezek a részvételi aktivizmus, a formális szervezeteken, NGO-kon nyugvó transzakcionista aktivizmus (transactional activism), a civil önszervez dések és végül a radikalizmus.8 Az alábbiakban e felosztás szerint vizsgálom meg a globalizációkritikus mozgalom számára adott mozgalmi környezetet, avagy a mozgalmi szektort. A mozgalmi szektor magában foglalja egy adott társadalom összes mozgalmi ágazatát, amelyek a hasonló célokat megfogalmazó mozgalmi szervezeteket fogják össze (McCarthy és Zald 1977: 1220). 
A mozgalmi szektoron belül az er forrásmobilizációs elméletnek megfelel en az egyes 

ágazatok és mozgalmak gyakran ugyanazokra az er forrásokra vannak rászorulva.  A részvételi aktivizmus a formális tagsággal bíró szervezetek sajátja, mint a szakszervezetek, 
kamarák. Esetükben a kollektív cselekvés a végs  eszköz, hiszen be vannak ágyazva a 

társadalmi párbeszéd rendszerébe, további jellemz , hogy a követelések er sen materiális 

jellegűek. Hagyományos, nem er szakos tiltakozási formákat használnak, mint a petíció, demonstráció és a sztrájk, ami leghatékonyabb eszközük lehet. A részvételi aktivizmus 
sikerességét tovább fokozhatja az, amit Charles Tilly (1978: 63) úgy nevez, hogy “catnet”, azaz a category és a network egysége. A kollektív akció ugyanis akkor valószínűbb, ha a 

hasonló társadalmi jellemz k, mint az anyagi helyzet mellett jelen van még az interakciók 

sűrű hálózata és a közös társadalmi kategória. A “catnet” jellemz  az azonos hivatásban, munkahelyen dolgozókra, akiket a társadalom is egy kategóriának kezel, mint a pedagógusok, orvosok, közlekedési dolgozók. Ide tartozik a rendszerváltás utáni legnagyobb tiltakozási akció, a taxisblokád is.  A taxis tiltakozás közvetlen el zménye az volt, hogy 1990. október végén az Antall-kormány 65%-kal emelte meg a benzin és a gázolaj árát a szovjet szállítások akadozása és az                                                  8 A radikalizmus önmagában nem feltétlenül jelent veszélyt a demokratikus politikai rendszerekre, hiszen az a politikai, kulturális kihívók gyakori jellemz je. Ebben a tipológiában a radikalizmus a radikális jobboldali mozgalmakra vonatkozik. 
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öbölháború okozta világpiaci áremelkedés miatt. A taxisok nem tömörültek egy formális szervezetbe, de kommunikációs-információs rendszerük (CB-rádiók) és a közös szakma gyakorlása során kialakult csoportkohézió (Szabó, 1993a) miatt az  esetükben is 

beszélhetünk a catnetr l. Indokolja ezt továbbá, hogy a taxisok és fuvarozók blokádja volt a szikra, amely más csoportok tiltakozását is beindította, azonban a taxisok nem kívántak egy össztársadalmi elégedetlenség élére állni, megelégedtek saját pozícióik javításával. A 
tagsággal rendelkez  szakmai szervezetek sajátos tiltakozási eszköze a sztrájk, azonban 

bizonyos esetekben a sztrájk jogával nem rendelkez  szervezetek is az élére állhatnak, mint a Magyar Orvosi Kamara tette azt a 2000-es években. Az érdek- és szakszervezetek utcai demonstrációja olyan területeken lehet hatékony eszköz, ahol a munkabeszüntetésnek nincsen akkora zsarolási potenciálja (pl. pedagógusok) vagy a sztrájk nem engedélyezett nyomásgyakorlási eszköz, mint a fegyveres testületek esetében. Ehhez a kategóriához tartoznak a hallgatói tüntetések is, hiszen az egyetemi hallgatói önkormányzatnak minden 
fels oktatási hallgató tagja. A hallgatók jellemz en a tandíj bevezetése, a államilag finanszírozott helyek csökkentése ellen tiltakoznak. Így történt ez Bokros Lajos pénzügyminisztersége alatt 1997-ben, a FER (fejlesztési részhozzájárulás) bevezetése ellen 2006-ban, valamint az államilag finanszírozott helyek csökkentése és a keretszámok átrendezése miatt 2012-13-ban. A transzakcionista aktivizmus (Petrova és Tarrow, 2007) hordozói a professzionális 
munkatársakkal működ  érdekvéd -, rkutya szervezetek. Ezek jellemz en jogvéd , 

feminista, környezetvéd  szervezetek, amelyek gyakran külföldi donor szervezetek 
támogatására szorulnak. A transzakcionizmus lényege, hogy ezek a szervezetek működésük során a nem-állami szerepl kkel, politikai és civil szervezetekkel, döntéshozókkal, sajtóorgánumokkal alakítanak ki kapcsolatokat. Tevékenységük során ezekre a kapcsolatokra, hálózatokra támaszkodnak, tulajdonképpen a transzakcionizmus révén pótolják a tagság hiányát. Amennyiben kollektív cselekvésre kerül sor, nem képesek nagy tömegeket mobilizálni, de a számosság helyett gyakran a látványos elemek használatával hívják fel magukra a figyelmet és adnak hangot elégedetlenségüknek. Követeléseik tükrözik tevékenységi területüket, és megfelelnek a nyugati poszt-indusztriális társadalmi mozgalmakénak, azaz a már említett feminizmus, ökológia, kisebbségi jogok. 
Magyarországon már a ‘80-as években megjelentek a külföldi donor-szervezetek, mint a Soros Alapítvány, de a rendszerváltás után is több amerikai szervezet nyújtott anyagi és know-how segítséget magyar szervezeteknek. Ezt a feladatot az Európai Unióhoz való 
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csatlakozásunk után az eu-s alapok vették át. Különös jelent séget ad a külföldi forrásoknak, 

hogy az NCA és a NEA alapokból nem finanszírozhatóak az rkutya tevékenységek. 

Transzakcionista akciót folytat a ‘90-es években már aktív NANE (N k a N kért az Er szak 

Ellen), ismertek a n k elleni er szak névtelen áldozatait jelképez  piros n i alakokkal folytatott tiltakozásai. Hasonló tevékenységet folytatott a 2000-es években az oroszországi emberi jogi témákban a magyar Amnesty International és környezetvédelmi ügyekben a 
figyelemfelkelt  akcióiról ismert Greenpeace. 
A civil önszervez dések adják a negyedik kategóriát, amelyet Cisar különösképpen nem fejt ki. Ezek a kollektív akciók formális szervezetek nélkül jönnek létre, anyagilag is függnek egyéni támogatóiktól. Ide sorolhatóak Magyarországon az ún. NIMBY (not-in-my-backyard) 
tiltakozásokat, amelyek célja jellemz en valamilyen beruházás megakadályozása a tiltakozók 

lakóhelye közelében, mint pl. szemétéget , bevásárlóközpont, állami gondozott gyermekek otthona. Ebbe a típusba tartoznak még a magukat a politikai osztállyal szemben, civilként meghatározó tiltakozó csoportok, azaz a civil-ethosz mozgalmai. Ezeknek közös vonása, hogy a politika partikularitásával szemben az azok fölött álló, egyetemes, közös érdekeket 
képvisel  civilek közéleti szerepvállalását propagálják és saját maguk tevékenységét is ennek a gondolatmenetnek a jegyében látják igazoltnak. Másrészt ezek a mozgalmak még ha egy 
konkrét ügy kapcsán jelennek is meg, kés bb catch-all mozgalomként működnek, 

amennyiben lehet séget nyújtanak az éppen regnáló hatalmi csoportokkal szembeni általánosabb elégedetlenség kifejezésére. Ez utóbbi funkcióból kifolyólag a civil-ethosz 
mozgalmai azokban az id kben jelennek meg, amikor nem léteznek vagy gyengék az ellenzéki pártok. Mind a NIMBY, mind a civil-ethosz mozgalmaira a hagyományos 
tiltakozási formák használata a jellemz , mint az utcai demonstráció, a petíció. Catch-all 
jellegükb l kifolyólag az utóbbiak esetében gyakran sikerül magyar viszonyokhoz képest sok embert mozgósítaniuk. 
A rendszerváltás idejében a b s-nagymarosi vízlépcs  megépítése ellen létrejött Duna Kör 

tartozik ebben a kategóriába. A Duna Kör a magyar zöld mozgalom nyitányának tekinthet , 

sok kés bbi zöld aktivista el ször ott jelent meg, akik kés bb a Zeng -konfliktusban is részt vettek az új aktivista generációval együtt. A Duna Kör tüntetései (1988-89) azonban általános rendszerkritikai megmozdulások voltak, amit az is jól mutat, hogy a rendszerváltás után 
elvesztette jelent ségét a zöld mozgalom miután az ügy ideiglenesen lekerült a napirendr l. Az 1990-es évek elején a Demokratikus Charta mozgalom tiltakozott a civil-ethosz jegyében. 
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Az 1991-ben alakult szervezetnek nem volt intézményesített formája, célja a fiatal demokratikus rendszer megvédése, az MDF fasizálódásának megakadályozása volt. A Charta aláírói, szóviv i között ismert értelmiségiek és ellenzéki (SZDSZ, MSZP) politikusok is voltak. 1992-93-ra a Charta mozgósító erejét növelte az elhíresült Csurka-dolgozat, majd a kibontakozó médiaháború. A Demokratikus Charta mozgalom catch-all jellege abban 
mutatkozott meg, hogy otthont nyújtott szinte minden, a kormánytól balra álló er nek. Jobboldali politikusok szerint éppen a Charta révén került ki az utódpárt MSZP a politikai karanténból és vált az addig következetesen anti-kommunista SZDSZ legfontosabb szövetségesévé. Bár a mozgalomkutatók között korábban nem volt egyetértés abban a tekintetben, hogy a radikális jobboldal társadalmi mozgalomnak számít-e (Koopman és Rucht, 1996), a radikalizmus alatt a rossz civil társadalom mozgósítását értjük. A radikális akció 
Magyarországon a radikális jobboldal sajátja, amelyet id nként az er szakos formák használata is jellemez. A hazai radikális akciók kivitelezésében különleges szerep jut a futballhuligánoknak, akik rendelkeznek korábbi tapasztalatokkal a rend rséggel való 

összetűzésben. A rossz civil társadalom szervezetei nem rendelkeznek a transzakcionista 

eszközökkel, jellemz en nem vesznek részt az intézményesített részvételi és véleményezési 
fórumokon, kivételt képeznek azonban a radikális jobboldali politikai er k által vezetett 

önkormányzatok. A rossz civil társadalom szervezetei a politikai intézményeken és a f sodrú nyilvánosságon kívül, a radikális jobboldal rezervátumaiban (nemzeti rockfesztiválok, táborok, radikális könyvesboltok) talál helyet, képes fenntartani magát, hálózatait, identitását. 
Az els  radikális csoportok közé tartoznak a ‘80-as évek végén megjelent szkinhed-csoportok, amelyek a városi ifjúsági szubkultúrákra épültek. A szkinhedekre ebben a korszakban a 
kisebb csoportban elkövetett er szakos cselekmények, külföldi diákok bántalmazása, más 

szubkultúrákkal való összecsapás volt jellemz . A szkinhed szubkultúra a rendszerváltás után nem csupán tömegessé, de hangsúlyosabban politikusabbá is vált nem utolsó sorban azon politikai vállalkozók (Szabó Albert, Király B. Izabella) megjelenésével, akik a szubkultúra 
segítségével kívántak politikai befolyást szerezni. Megjelentek a más politikai szerepl kkel is kapcsolatot fenntartó, egyszersmind nemzetközi szinten is tevékeny csoportok (Vér és 
Becsület, Magyar Hungarista Mozgalom). Ennek megfelel en eszköztáruk b vült a szervezett, köztéri demonstrációkkal.  
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A rendszerváltás után a magyar radikális jobboldali mozgalom másik fontos szerepl je volt az 

els  szabadon választott Országgyűlés kormánypártjainak jobboldali-populista bels  ellenzéke (Magyar Út Körök Mozglom - MIÉP). A MIÉP rendszeresen tartott pártgyűléseket 

a H sök terén, amelyek alapvet en nem voltak er szakos események. Az ezredfordulóra 

azonban a korábbi id szakhoz képest gyakrabban került sor nem bejelentett, er szakos 

tiltakozó akciókra. Az els  ilyen tiltakozó események egyike az “Erzsébet-hídi csata” néven híresült el, amikor is a 2002-es választások eredményét vitató radikális jobboldali aktivisták az Erzsébet-híd önhatalmú lezárásával kívántak nyomatékot adni azon követelésüknek, hogy 
az Országos Választási Bizottság számolja újra a leadott szavazatokat. Négy évvel kés bb a 2002-es eseményeket is felülmúló, a rendszerváltás utáni magyar tiltakozási kultúrát felülíró, 
szokatlanul er szakos tiltakozási hullámot váltott ki az szödi beszéd nyilvánosságra hozatala (Szabó, 2007: 169-171). A 2002-es, valamint kés bb a 2006-os forró sz eseményei nem 

csupán a kollektív cselekvés eszköztárát, valamint a tiltakozások rend ri kezelését változtatták meg Magyarországon, de segített megszilárdítani a radikális jobboldali mozgalmat is. A 2006-os eseményeket Szabó Máté a “posztmodern riot” kategóriájával írta le, amely - a globalizációkritikus mozgalmakéhoz hasonlóan - a forró sz tiltakozásaiban 

résztvev  egyének és csoportok motivációinak, stratégiájának, céljainak eklektikusságát jelzi (2007: 186-187). 3.2 A globalizációkritikus tiltakozások a magyar 
lehet ségstruktúrában 
Az alábbi fejezetben a magyar globalizációkritikus mozgalomhoz köthet  tiltakozásokat vizsgálom meg a vonatkozó MTI cikkek tartalomelemzésének segítségével. A fejezet célja, 
hogy bemutassa, a magyar lehet ségstruktúrában mik az alternatív mozgósítás általános 
jellemz i. A tiltakozó események vizsgálata (protest event analysis) a mozgalomkutatás bevett eszköze. A módszer tulajdonképpen tartalomelemzés, amelynek lényege, hogy a sajtó, 
rend rségi jelentések vagy akár a közösségi médiából nyert információk révén 
rekonstruálhatóak legyenek a tiltakozó események, így lehet vé válik azok különböz  szempontok szerinti elemzése, tipizálása. A tiltakozó események elemzését földrajzi terület és 
azok id pontja szerint végzik el (Hutter, 2014). A tiltakozó események elemzése mögött az a felismerés áll, hogy a tiltakozások nem egy zárt 
térben folynak, valamint az elemzés nem korlátozódhat a tiltakozásokban részt vev  
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szervezetekbe. A módszer segítségével az is elkerülhet , hogy az elemzésbe csak a legemlékezetesebb vagy éppen a sikeres tiltakozásokat vonja be a kutató (Fillieule és Jiménez 
2003). A módszer el nye, hogy világos képet ad a tiltakozások el fordulásáról és mintázatáról a meghatározott keretek között, azonban korlátja, hogy egy bizonyos mélységig képes csak információt adni a tiltakozásokról. Nem érinti a mobilizációs struktúrát, a tiltakozók motivációit, a közvélemény reakcióit, valamint csak a média vagy a más forrás által is láthatóvá tett tiltakozások kerülnek be a mintába (Koopmans és Rucht 2002). A sajtó tartalomelemzése és a tiltakozó események elemzése a hazai mozgalomkutatásnak is bevett eszköze lett (Szabó A., 1998, Páll, 1999b, Szabó A., 2008). Az alábbi tiltakozó események elemzéséhez a Magyar Távirati Iroda online archívumát használtam fel. A vizsgált id szakban, 2000. január 1. és 2010. január 1. között kerestem rá a 

“tüntetés” keres szóra. A találatokat földrajzilag Magyarországra, majd az MTI felülete által 

el zetesen megadott témakörök szerint a “környezet, környezetvédelem” és a “társadalmi 
kérdés” kategóriákra szűkítettem le, így összesen 1064 cikket találtam. A cikkek közül azokat 

a tüntetéseket vettem bele az adatbázisba, amelyek környezetvédelmi, a globalizációt érint , 

kisebbségvédelmi, n k jogait, lakhatást, globális és helyi szolidaritást és az alternatív 
életformákat (városi közlekedés, kábítószerek dekriminizálása) érint  ügyek voltak. Ennek eredményeként végül 127 tiltakozó eseményt rögzítettem. Az események rögzítésének a célja nem a minden tüntetést átfogó adatbázis létrehozása, hanem a vizsgált id szak általános trendjeinek azonosítása volt. 
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 3. ábra A globalizációkritikus szervezetek részvétele a tiltakozásokban (N=127) A 127 tiltakozó esemény nem mindegyike kapcsolható azonban a globalizációkritikus mozgalomhoz. Különbséget tettem az események között ezért abból a szempontból is, hogy abban részt vettek a globalizációkritikus szervezetek vagy sem. Az alternatív ügyek (Szabó A., 2008: 249) 38,7 százaléka tartozott a globalizációkritikus szervezetekhez. Ennek a 

különbségtételnek azért van jelent sége, mert nem minden alternatív ügy viseli a 

globalizációkritikus mozgalmat jellemz  értelmezési keretet. A továbbiakban már csak ezt a 48 tiltakozó eseményt vizsgálom, ugyanakkor a tiltakozási formák esetében azt is rögzítettem, egy-egy tiltakozás során több forma is megjelent, ezért abban az esetben az elemszám 66. 3.2.1 Tiltakozási formák és az események id tartama A mintában szerepl  titlakozások többsége nem tartott tovább nyolc óránál. Ebb l a 

szempontból a környezetvéd  és globalizációkritikus tüntetések hagyományosnak 

tekinthet ek, amennyiben kevés volt a nagyobb személyes és szervezeti költségekkel és 

elkötelez déssel járó forma, mint a Zeng -konfliktus kapcsán a több napos tiltakozó tábor. 
61%39% Nem vett részt bennegloblizációkritikusszervezetRészt vett bennegloblizációkritikusszervezet
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 4. ábra A vizsgált tiltakozások id tartama (N=48) 

A tiltakozási formákat tekintve is inkább a hagyományos formák jellemz ek a vizsgált tüntetésekre. Igaz ez akkor is, ha csak azokat a tüntetéseket vizsgáljuk, amelyekben részt vettek a globalizációkritikus szervezetek is. Ebben az esetben 29 hagyományos utcai tüntetésre 9 látványos tiltakozás jut. Természetesen a tiltakozó események elemzésének korlátaiból fakadóan nem lehetett rögzíteni az olyan látványos formákat, performanszokat, 
amelyekr l nem tettek említést az MTI híradásaiban. A tiltakozási forma megválasztása 

ugyanakkor els sorban annak függvénye, hogy milyen formák állnak egy adott csoport rendelkezésére, ill. hogy az mennyire alkalmas az elégedetlenség kifejezésére, valamint mennyire hatékony a kívánt cél elérésére (Tilly, 1978: 153). A tiltakozási repertoár megváltozása, új formák felvétele egy lassú folyamat. A változás függ az adott közösségen belül uralkodó normáktól, a népesség napi rutinjaitól, a szervezettségi mintáktól, a korábbi kollektív akciók tapasztalataitól és a hatósági ellen rzés, elnyomás jellegét l, mértékét l (Tilly, 1978: 156). Az új akcióformák elterjedése azonban magához a kollektív cselekvéshez is kötött. A tiltakozási ciklusok során képesek kibontakozni a tiltakozási formák, amelyek nem puszta eszközök, de magukban hordozzák a korszak, a tiltakozók és azok céljainak jellegzetességeit (Tarrow, 1993: 286). 
46 0 1 0 0 18 óra vagyrövidebb egy nap 2-7 nap 8 nap - 1 hó 1 hónapnálhosszabb n.a.
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 5. ábra A tiltakozási formák (N=66) 

A tiltakozási forma körültekint  megválasztása az egyes formák eltér  logikája miatt is lényeges. Donatella della Porta és Mario Diani szerint (2006: 170) a mozgalmi akcióformáknak sajátos logikája van, amelynek mentén a kollektív cselekvés el tudja érni célját. Három ilyen logikát különböztet meg, a számosság (numbers), a károkozás (damage) és a tanúságtétel (bearing witness) logikáját. A mintában megjelen  formák közül az utcai felvonulás a számosság, a blokád a károkozás, a sit-in, a látványos tiltakozás és a tiltakozó tábor inkább a tanúságtétel logikáját követi. A számosság esetében a cél annak demonstrálása, 
hogy a tiltakozók sokan vannak, akár tömegfelvonulások, akár petíciók gyűjtése révén. A 

kollektív akciókban részt vev k nagy száma képet ad a tiltakozó csoportok társadalmi 
támogatottságáról, amib l a döntéshozók az elkövetkez  választásokra nézve vonhatnak le konzekvenciákat. A számosság tehát a részvételi demokrácia logikáját követi: a többség akaratának kell érvényesülnie a politikai döntéshozatalban. A logika érvényesülésének azonban vannak akadályai is, a választott testületek ciklusai ugyanis nem feltétlenül 
illeszkednek a tiltakozó események id pontjához, így egy-egy ügy a választások idejére veszíthet relevanciájából, másrészt a választók sem kizárólag egy adott ügy alapján adják le szavazataikat, a szakpolitikai preferenciák komplexitása folytán olyan pártot is választhatnak, amely nem támogatja mozgalmaik céljait. 

55%16%4%5% 20% utcai tüntetés,felvonulásutcai tüntetés, petícióátadásaközút blokádjaodaláncolás, sit-inlátványos tiltakozás
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 6. ábra A tiltakozások er szakossága (N=48) 

Az er szakos cselekmények közvetlenül gyakorolnak nyomást, a tárgyakkal szembeni 

er szak az anyagi veszteségek nyomán, az személyek ellen irányuló er szak pedig a testi 

épség, az élet fenyegetettsége révén. Az er szakos cselekményeknek ugyanakkor van egy szimbolikus dimenziója is. Agresszív cselekményekre sem kizárólag akkor kerül sor, ha az állami elnyomás mellett más mód nem nyílik a politikai elégedetlenség kifejezésére. Az 
er szak jelzi azt is, hogy a tüntet  nem ismeri el, nem tartja tiszteletben a tiltakozás elismert formáit, és így az ilyen normák fenntartóit sem, tehát az államot és annak er szakszervezeteit 

illegitimnek tartja. Az er szakról való lemondásnak ugyanígy lehet mögöttes üzenete: felhívja a figyelmet az állami represszió mértékére – a legjobb példa erre Mahátma Gandhi függetlenségi mozgalma. Az er szak használatának hátránya, hogy az azt alkalmazók 

könnyen elveszíthetik a közvélemény támogatását, továbbá kényszerű választás elé állítja a 

korábbi támogatókat az er szak alkalmazásával kapcsolatban, ezzel pedig polarizálja a 
konfliktust (della Porta és Diani, 2006: 174). A károkozás azonban nem pusztán az er szak 

alkalmazását jelenti. A nem er szakos tiltakozó akcióformák is alkalmasak károkozásra, ugyanis kibillentik a szokásos kerékvágásból a hétköznapokat, felborítják a bevett rutint, ezzel 
zavart okoznak. A rutin felborulása felkelti a sajtó érdekl dését, rákényszeríti a hatóságokat 

és a közvéleményt, hogy foglalkozzon a mozgalom ügyével. A károkozás a nem er szakos formák esetében akkor a legnagyobb, ha annak valamilyen gazdasági konzekvenciája van, mint a sztrájk vagy a bojkott következtében. A konfliktus tehát egyes akcióformák esetében 
79%6%2%4% 9%
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azok hatásmechanizmusához tartozik. Er szakos cselekmények révén közvetlenül lehetséges nyomást gyakorolni a tiltakozás címzettjeire. A tárgyakkal szembeni er szak az anyagi 

veszteségek révén, a személyek ellen irányuló er szak a testi épség és az élet fenyegetettsége 

révén. Mindazonáltal az er szakot alkalmazó csoportnak számolnia kell a hatóságok, ellenérdekelt csoportok reakciójával és a közvélemény negatív megítélésével (della Porta és Diani, 2006: 173-174). A vizsgált id szakban ugyanakkor nem voltak jellemz ek az 

er szakos tiltakozások. A tanúságtétel logikája kevésbé direkt módon fejti ki hatását. Ebben az esetben nem a nagy számok vagy az anyagi veszteségek révén éri el hatását a tiltakozó akció, hanem a részt vev k morális kiállása, példamutatása, áldozatvállalása révén, nem véletlen a kifejezés vallási 
konnotációja. Fontos az egyéni részvétel, a személyes felel sségvállalás. Ezek tükröz dnek a tanúságtétel logikájához legközelebb álló állampolgári engedetlenségben is. A tanúságtétel logikája áll legközelebb a bázisdemokratikus, decentralizált döntéshozatallal operáló kortárs mozgalmakhoz, annak alapját ugyanis éppen a személyes részvétel jelenti (Della Porta és Diani, 2006: 178). A tanúságtétel révén a mozgalom az általa ideálisnak tartott társadalmi-
politikai berendezkedésr l is képet ad, üzenetet közvetít. A szervezeti struktúra, a döntéshozatal módja ugyanis nem csak gyakorlati okokból lényeges a társadalmi mozgalmak számára, hanem visszatükrözik a mozgalom által hordozott világnézetet is. Az anti-
hierarchikus, hálózatos szervezeti struktúra, ill. a bázisdemokratikus döntéshozatal el ször az újbaloldali mozgalmaknál jelentek meg, majd kés bb az új társadalmi mozgalmaknak esetében is lényegbe vágó elemmé váltak. Az ilyen technikák és eljárások alkalmazásának hátterében az a felismerés áll, hogy a társadalmi változás elérésének eszköze nem lehet a hatalom megragadása egy centralizált szervezet segítségével, ahogyan azt a kommunista és a szociáldemokrata pártok vallották, hanem alternatív demokratikus struktúrák kialakítása révén 
képzelhet ek el. A tanúságtétel logikájára jellemz  egyéni kockázatvállalás tükröz dik azokban a tiltakozási formákban, amelyeknek akár büntet jogi következményei is vannak. 

Ilyenek a globalizációkritikus mozgalom esetében az ül sztrájkok, vagy amikor aktivisták tárgyakhoz, fákhoz láncolják magukat. 3.2.2 A tiltakozások helyszíne és a résztvev k száma A globalizációkritikus tiltakozások többsége a f városban folyt, aminek oka a viszálykodó, hadakozó politika (contentious politics) elmélete szerint az, hogy történetileg a városi tér lett a 
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tiltakozások legf bb tere. A parlament szerepének meger södésével ugyanis a hatalom helyi reprezentánsai helyett a hatalmi központhoz címezték követeléseiket az új társadalmi 
osztályok képvisel i (Tilly, 2004: 27). A hatalmi központok helyszínei azonban a 18-19. 
század óta a nagyvárosokban, a f városokban találhatóak, ráadásul a mozgósítás is könnyebb 
a több rendelkezésre álló er forrás, a magasabb népsűrűség miatt.  A városi tér ugyanakkor az 

ellenérdekelt csoportokkal való összetűzés, ill. a közintézmények működésének megzavarása révén konfliktusok forrásává válhat (Szabó, 1999a: 156).  7. ábra A vizsgált tiltakozások helyszínei 
A vizsgált tiltakozások közül azonban nem csak azok folytak f városi helyszínen, amelyek 

valamilyen központi állami szervet kívántak megcélozni, vagy országos jelent ségű ügyr l szóltak. Budapesten is sok helyi jelent ségű tiltakozás volt, amelynek tipikus példája a kerékpáros mozgalom és annak rendszeresen megtartott eseménye, a Critical Mass. 
38 3 3 4Budapestentartott megyeszékhely város falu
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 8. ábra A tiltakozások céljainak területi érvényessége (N=48) A Critical Mass kerékpáros felvonulások voltak a legsikeresebbek a támogatók mozgósításában, nem ritkán a 20 ezren vettek részt ezeken az eseményeken. A magas szám 

köszönhet  a népszerű ügynek, amely nem hordozott pártpolitikai konfliktust, így könnyen lehetett azonosulni azzal. Ez az oka annak is, hogy sok ilyen esemény nem került be a mintába, hiszen a sajtó sem tüntetésként értelmezte ezeket a felvonulásokat. A területi 
érvényesség alapján kiemelkednek a helyi jelent ségű ügyek, amelyek közé nem csak a közlekedéssel kapcsolatos tüntetések tartoznak, de a beruházások elleni tiltakozások is. 

47%2%18%31% 2% helyi (falu, kerület)megyeinemzetinemzetköziEU
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 9. ábra A tiltakozók száma 

A mintába került tüntetések többségén 21 és 200 közötti résztvev  jelent meg, ami nagyjából 

jellemz  az egész magyar mozgalmi szektorra (Szabó A., 2008: 148). A mintában két olyan 
tiltakozás van, amely esetében a megjelentek száma meghaladta az 1000 f t. Az egyik a 

Zeng re tervezett NATO lokátor ellen szervezett tüntetés volt Pécsett, míg a másik a már említett kerékpáros Critical Mass egyik felvonulása volt. Sok esetben nem derült ki az MTI 
cikkekb l a résztvev k száma, de valószínűsíthet , hogy ezekben az esetekben alacsony volt a 

részvétel. Ahol szerepelt adat a résztvev k számára vonatkozóan, ott többségében 21 és 200 

közötti f  jelent meg a tüntetéseken. 3.2.3 A tiltakozások témája és címzettje 
A tiltakozások gyakran nem kizárólag egyetlen ügy köré szervez dnek, így azok témájának vizsgálata során egy-egy tüntetés esetén több témát is regisztrálható volt. A helyi jellegű és 

els sorban építkezés, beruházás ellenes tiltakozások magas száma azt mutatja, hogy meghatározóak voltak a NIMBY, azaz  „not in my backyard” jellegű tüntetések. Az ilyen 

típusú tüntetésekre az jellemz , hogy az adott település lakosai tiltakoznak egy olyan beruházás ellen, amely véleményük szerint felborítaná a közösség addigi életvitelét, veszélyezteti biztonságukat, elértékteleníti ingatlanjaikat. Tipikusan ilyen beruházások a 
repül terek, gyorsvasutak, börtönök, er művek építése. A mintában szerepl  

6 21 3 2 1 1 0 1510 - 20 21 - 200 201 -500 501 -1000 1001 -2000 2001 -10 000 10 000felett n.a.
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környezetvédelmi NIMBY tüntetések általában szemétéget k, vegyi üzemek ellen 
szervez dtek. Az Európában legismertebb ilyen jellegű tüntetéseknél is, mint a stuttgarti 

pályaudvar b vítése vagy az olasz TAV gyorsvasút elleni megmozdulások nem csupán a helyi 

lakosok kényelmér l szólnak, de felmerül érvként a természetes és az épített környezet 
megóvása is, ahogyan a repül terek kapcsán a zaj-, ill. az er művek, szemétéget k esetében a légszennyezés. A NIMBY-tiltakozó a legtöbb esetben maga sem kérd jelezi meg a beruházás 

szükségességét, azonban úgy véli, hogy azt mégsem az  szomszédságába kell telepíteni. 
Megfogalmazhatóak akár környezetvédelmi aggályok, de végs  soron mégiscsak a helyben 

lakók egészsége, kényelme és érdeke az els dleges. Ezekben a tüntetésekben tehát 

felfedezhet  némi partikularitás és konzervativizmus, hiszen alapvet en ezek a demonstrációk reaktívak.  10. ábra A tiltakozások témái 
A második legnépszerűbb téma a közlekedés volt, amelyek között az egész mintát tekintve sok tüntetés volt a településeken áthaladó forgalom ellen, tehát ezek nagy része szintén 
NIMBY tüntetés volt. A globalizációkritikus mozgalomhoz köthet  közlekedési témájú 

tüntetések jelent s része kapcsán azonban tipikusan nagyvárosi, azaz a környezetvéd , globalizációkritikus mozgalomhoz kapcsolódó kerékpáros kezdeményezésekr l van szó. 
14138854431111111beruházás ellenes

élhető kör yezetközlekedésglobalizációbékeszociálisGMOkörnyezetvédelem
ői jogok, CSBElakhatásrasszizmusfair tradeéghajlatváltozásvegyi anyagokenergia
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 11. ábra A tiltakozások címzettjei Hasonlóan azok témájához, a tüntetéseknek egyszerre több címzettje is lehet. A legtöbb 

tiltakozást ugyanakkor a helyi önkormányzatoknak címezték a szervez k. Ennek oka egyrészt a NIMBY típusú tüntetések magas száma. Másrészr l a nemzetközi globalizációkritikus 

mozgalom jelszava, a “Think global, act local!” is a helyi cselekvés fontosságát hangsúlyozza, ami egybevág az eredményekkel, azonban az általánosabb globális problémákat a résztvev k kifejezetten a globális rezsimeknek címezték. Ez utóbbi fajta 

tevékenység jellemz bb volt a kifejezetten baloldali identitással rendelkez  szervezetekre. 3.2.4 A globalizációkritikus szervezetek részvétele A legaktívabb globalizációkritikus szervezet a vizsgált események szempontjából Leveg  Munkacsoport, ill. a Greenpeace volt, valamint sok megmozduláson vett részt az ATTAC, a 
Védegylet, a Humanista mozgalom, ill. a Baloldali Front is. A Leveg  Munkacsoport gyakrabban vett részt a helyi NIMBY ügyekben a közúti beruházások, elkerül  utak kapcsán. A Greenpeace a többiekéhez képest gyakrabban jelent meg látványos tüntetésekkel, de ezek sok esetben nem csatlakoztak a hazai politikai ügyekhez, hanem követték a nemzetközi szervezet profilját, kampányait. 

2096552111helyi önkormányzatkormányglobális pénzügyi rezsimkülföldi vállalatkülföldi kormányNATOEUhazai cégmás mozgalom
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 12. ábra A globalizációkritikus szervezetek részvétele a tiltakozó eseményeken 3.3 Az alternatív mozgalom alakváltozása Magyarországon A mozgalmakat legkönnyebben az általuk elérni kívánt célok alapján lehet tipizálni: az állandóságot a folyton változó, dinamikus struktúrájú mozgalmakban a kitűzött célok 

határozzák meg (Szabó, 2001). Ebb l a teleológiai aspektusból szemlélve a magyar alternatív mozgalmak posztmateriális értékrendjük miatt alkotnak közös csoportot. Seattle után Magyarországon is megjelent a globalizációkritikus mozgalom: a magyar alternatív mozgalmi 
szektor két legjelent sebb szervezete, a Védegylet és a ZÖFI (Zöld Fiatalok) 2000-ben, illetve 2001-ben alakult meg. Mindez természetesen nem el zmények nélküli, hiszen már a 
rendszerváltás el tt is létezett alternatív mozgalom Magyarországon. A hazai globalizációkritikus mozgalom tehát a magyar alternatív mozgalom egy korszakaként 
értelmezhet . Az alábbiakban az alternatív mozgalomnak eme alakváltásáról lesz szó. 3.3.1 Kádár-rendszer zöld ellenzéke 
Az ökológiai mozgalom magyarországi megjelenése a ‘80-as évekhez köthet , amikor az egyéni életstratégiák nem bizonyultak hatásosnak az egyre súlyosbodó társadalmi-gazdasági válság kezelésében, így újra megjelentek a kiútkeresés kollektív formái (Szabó, 1993b: 54). A 
monolit hatalmi struktúrába ágyazott „pszeudomozgalmak” mellett az önszervez dés 

autentikus formái jelentek meg, amelyek olyan kérdések mentén szervez dtek (ökológia, 

1411775543311111Levegő Mu kacsoportGreenpeaceVédegyletHumanistákAttacegyébBaloldali FrontZöFiCritical MassMSZFEnergia KlubAz Utca EmbereSzociális Fórum
Élőlá c



67  
nemzetközi béke), mint a például is szolgáló nyugat-európai új társadalmi mozgalmak, 
ugyanakkor, mint „puha” témák, alkalmasak voltak a Kádár-rendszerrel szembeni általános elégedetlenség kifejezésére anélkül, hogy annak alapját támadták volna (Szabó, 1993b: 48). Akárcsak a békemozgalom (Dialógus Békecsoport) nem rendszerszintű politikai alternatívát kívántak nyújtani, hanem egyrészt szakmai alapon érveltek álláspontjuk mellett, másrészt a társadalom, az emberiség egésze számára fontos célokat fogalmaztak meg (Bozóki, 2003: 65). Az alternatívok kritikájának tárgya Magyarországon – akárcsak Nyugat-Európában –, a 
„bürokratikus-indusztrializációs” modernizáció, az „életvilág” gyarmatosítása a „rendszer” 

által. A különbség azonban, hogy míg Nyugaton az ökológiai mozgalmak éppen a „régi”, tehát a képviseleti demokrácián alapuló politikával szemben határozzák meg önmagukat, 
addig Magyarországon a ‘80-as években egy platformra kerülnek azok a politikai törekvések, amelyek az egyes alrendszerek autonómiáját hirdetik, vagy alternatív modernizációs utakat fogalmaznak meg (Szabó, 1993b: 63–64). Nyugat-Európához képest Magyarországon és más kelet-európai országban - egyes életmód alapján szervez d  szubkultúrákat leszámítva - nem 
volt megfigyelhet  a fogyasztási “kimerültség”, ami biztosította a posztmateriális politikai követelések megjelenésének szociológiai alapját, másodsorban a nyilvánosságban csak korlátozva jelenhettek meg a környezeti ártalmakról szóló híradások (Pickvance és Gábor, 2001: 104). Magyarország ez utóbbi tekintetben némileg különbözött a többi szocialista országtól, hiszen - a szamizdat mellett - a hivatalos sajtóban is több információ jelent meg a 
környezetvédelmi ügyekr l és a nyugati mozgalmakról.  A Duna-kör az egész demokratikus átmenet fontos politikai mozgalma volt, jelent sége túlmutatott a környezetvédelmen és az ökopolitikán és nemzetközi figyelmet is kapott. A mozgósítási csúcson 40 ezren is tiltakoztak az épül  vízlépcs  ellen. A vízlépcs  ötlete már 
korábban felmerült, de komolyabban a ‘60-es évekt l kezdett foglalkozni vele a két ország 

vezetése. A vízlépcs r l szóló államközi szerz dést 1977-ben kötötték meg. Az építkezésr l 

eleinte nem tudott a közvélemény, csak vízügyi szakért k és biológusok szűk köre. Varga 

János újságíró, biológus szervezte meg a vízlépcs  ügyével foglalkozó szűk körű találkozókat, 

amelyekb l n tt ki kés bb a Duna-kör is (Pickvance és Gábor 2001: 106). Az ellenzékiség 
kifejezésének lehet sége önmagában természetesen nem lett volna elegend  a környezetvéd  

mozgalom felfutásához a ‘80-as években. Az ökológiai problémák tudatosításában fontos 
szerepe volt a csernobili katasztrófának is. A ‘80-as évek elején végzett reprezentatív vizsgálat szerint országos szinten 59%, míg a budapestiek 74%-a számolt be arról, hogy 
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gondot okozó környezeti problémákat tapasztalt a lakóhelyén (Dobossy és Kulcsár, 1985: 
317). Ezen körülmények okán válhatott egy olyan nagy volumenű ipari beruházás, mint a 

b s–nagymarosi vízlépcs  megépítése központi belpolitikai konfliktussá a rendszerváltás 
id szakában. Hasonló jellegű volt a mára kevéssé ismert helyi tiltakozás a Pécs melletti 

Ófaluba telepítend  nukleáris hulladéklerakó ellen. Szabó Máté (1999: 25-26) a magyar környezetvéd  mozgalom ‘80-as évekbeli rétegz dését a német ökológiai mozgaloméhoz hasonlítja és használja Dieter Rucht (1987) kategóriáit. Rucht 
szerint ugyanis miután a ‘70-es évek végén megjelentek az NSZK-ban a hagyományos 
környezetvéd k mellett az alternatív szervezetek, új, pragmatikus együttműködtek, kezdeményezések jelentek meg a köztes térben. A pragmatikus csoportok politikusabbak, konfliktusvállalóbbak a hagyományos csoportokhoz képest, de hasonlítanak hozzájuk a szakmai kompetenciát és a hivatalos intézményekhez való kapcsolatukat tekintve. Az alternatív csoportoktól ugyanakkor abban különböznek a pragmatikusok, hogy nem kapcsolódnak a politikai ökológiához, mint ideológiához, valamint elutasítják a nem koncenvionális és illegális tiltakozási, részvételi formákat. A keretfeltételek különböz sége okán azonban a magyar hivatalos környezetvédelem nem innovációs kihívásként reagált az 
alternatív környezetvéd k megjelenésére, hanem megpróbálták kiszorítani ezeket, végül a demokratikus átmenet révén Magyarországon is kialakultak a pragmatikus, közvetít  csoportok (Szabó, 1999b: 27). 3.3.2 Az 1990-es évek környezetvéd i A Németh-kormány alatt változott a hivatalos magyar álláspont B s–Nagymaros ügyében. A belpolitikai konfliktus ekkor a csehszlovák és a magyar kormány közötti nemzetközi politikai 
és jogi vitává módosult, így a probléma integratív ereje csökkent, másfel l az új demokratikus 

rendszer alkotmányos kereteir l folyó politikai viták közepette elsikkadt a környezetvédelem 

kérdése. A vízlépcs  ügye tehát nem tudott olyan szerepre szert tenni, mint Németországban az atomenergia, amely kapcsán egymásra találhatott a német zöld és a pacifista mozgalom, ezzel is közelebb kerülve a parlamenti mandátumokhoz (Szabó, 1999b, 22). Környezetvédelmi konfliktusok hiányában és a környezetvédelmet illet  általános konszenzus miatt a zöld politika nem vált olyan területté, amely komolyan befolyásolta volna a 
szavazatokért folyó küzdelmet az els  szabad választásokon, nem volt tehát táborképz  ereje. 

A témát övez  általános konszenzus miatt a környezet ügye nem játszott jelent s szerepet az 



69  
els  választásokon sem (Waller és Millard, 1992). A demokratikus átmenet után a politikai, 
közéleti tevékenység kifejtésének els dleges terepévé a politikai pártok váltak, így vesztettek 

jelent ségükb l, valamint vezet ik, támogatóik közül is többen átszivárogtak a politikai pártokba (Pickvance és Gábor, 2001: 110). A rendszerváltás után, az Európai Unió által támasztott környezetvédelmi kritériumok és fejlesztési források beáramlásával a környezetvédelmi ügyek kezelésének technokrata jellege 
er södött (Szabó, 1999b: 29–31). Az átfogó, országos jelent ségű ökológiai konfliktusok 

hiányában a lokális tiltakozások mellett az er sen intézményesedett szektorból inkább a 

szakért i munkát végz , think tank jellegű szervezetek voltak észrevehet ek. Ezt a fajta 

“szakért i” aktivizmus az, amit a 3.1.2 fejezet tipológiája transzakcionista aktivizmusnak nevezett. 3.3.3 Hazai globalizációkritikusok A zöld vagy tágabb értelemben alternatív mozgalom történetében a változást az ezredforduló nemzetközi eseményei hozták. A nemzetközi gazdasági rezsimek és a neoliberális gazdaságpolitikával szembeni nagyszabású utcai tüntetések Seattle-ben, Genovában, Prágában a globális közvélemény számára is láthatóvá tették a mozgalmat, ennek hatása pedig 
Magyarországon is érz dött: megjelent a technokrata, szakpolitikai környezetvédelem mellett 

a környezeti problémák gyökerét a globális elosztás és a gazdasági ellen rzés rendszeréig 

visszavezet  globalizációkritikus mozgalom és az ehhez kapcsolódó aktivizmus (Harper, 2006: 13-14.; Kerényi és Szabó, 2006). 
Magyarországon is megszervez dtek az ezredforduló után a globalizációkritikus mozgalom 

agendája mentén politizáló szervezetek: a mozgalmi think tankként működ , a tiszai ciánszennyezés után egykori Duna-körösök, Duna-chartások által alapított Védegylet (2000), 
a generációs alapon szervez d , és a globális mozgalomra jellemz  életmód-politizálást 
leginkább követ  Zöld Fiatalok (2001), valamint az ATTAC nemzetközi hálózat hazai fiókszervezete (2002). Az újonnan alapított szervezetek mellett a hazai mozgalomban fontos szerepet töltött be még a Humanista Mozgalom (1991), ill. az ehhez kapcsolódó Humanista Párt (1993) is, amelyekhez többek között a Békejel, a Szolidaritás Éjszakája rendezvények 
köt dnek. A hazai mozgalomra jellemz  volt ugyanakkor a bal-jobb kategóriák használata 
körüli bels  vita, amelynek jelent sége a mozgalom identitásának meghatározásán túl a 

lehetséges szövetségkötésekre is hatással volt. A baloldaliság mellett els sorban az ATTAC 
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Magyarország állt ki, míg a zöld alternatívok, így a Védegylet és a Zöld Fiatalok álláspontja szerint az új politika hiteltelenné válhat a lejáratódott értékkategóriák használata által. A vita 
alapja a magyar lehet ségstruktúrában keresend , aminek jellemz i közé sorolható, hogy a zöld mozgalom az önmagát baloldaliként aposztrofáló pártállami rendszer ellenzékéhez tartozott, a harmadikutas törekvések hagyománya, a bal-jobb kategóriák körüli 
bizonytalanság, valamint a mozgalom er forráshiánya. A zöld alternatívok 
erny szervezetének volt tekinthet  a Lehet Más a Világ hálózat, amelynek tagjai közé tartozott a már említett Védegylet és a Zöld Fiatalok mellett az Energia Klub, a Fauna Egyesület, a Leveg  Munka-csoport és a Rügyecskék Alapítvány (Hajdu és Szegedi, 2006: 130). A globalizációkritikus mozgalom hazai legfontosabb eseményei, mint az iraki háború elleni tüntetések – amiket szintén kísért a mozgalmon belüli fragmentáció – és els sorban a Zeng -konfliktus, segítettek abban, hogy az alternatívok felismerjék saját erejüket, ami nem 
elhanyagolható el feltétele egy párt megalapításának. A mecseki Zeng  csúcsára tervezett 

NATO lokátor ellen a helyszínen tiltakoztak a Greenpeace és a Civilek a Zeng ért aktivistái magukat a kivágandó fákhoz láncolva 2004 februárjában. Ebben az akcióban kb. 150 aktivista 
vett részt, ami önmagában nem magas szám, de k a félrees  helyszín és a kemény id járás ellenére voltak mozgósíthatóak. A poszt-indusztriális konfliktusok mentén szervez d  

mozgalmak nem minden eseménye kisméretű és korlátozódik a transzakcionista aktivizmusra. Az iraki háború elleni nemzetközi mozgósítás részeként 2003. február 15-én Budapesten is 
több tízezres tüntetésre került sor, igaz a szervez  Békeláncnak és a Civilek a Békéért 

tömörülésnek kés bb nem sikerült ekkora tömeget megmozgatnia (Szabó A., 2008: 146).. A háborúellenes tüntetés azonban nem csak az amerikai külpolitikáról szólt, sokan Medgyessy Péter miniszterelnökkel szembeni ellenérzéseiknek kívántak hangot adni az eseményen. Külön említésre érdemes, hogy a Zeng -konfliktusban az alternatívok baloldali szárnya nem 
vállalt különös szerepet, ez is segíthetett abban, hogy a „csata nyertesei”, a zöld alternatívok, a siker és az ideológia egység tudatában vállalják a pártalapítás kockázatát. A tiltakozási formákat tekintve látványos, happeningszerű tiltakozási elemeket használtak a 2000-es évek során a magyar globalizációkritikus mozgalom aktivistái. Utóbbiak többször is szerveztek olyan eseményeket, amelyek egyszerre voltak tiltakozó akcióik, aktivista-tudományos workshopok és kulturális események (Ökofeszt, 2005, Globfeszt, 2007). A transzakcionista szervezetek tevékenysége rokonítható a Kádár-rendszer környezetvéd  mozgalmának 

jellemzésekor kifejtett közvetít  pragmatikus típussal. Ilyen szervezetek közé sorolható a 
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Leveg  Munkacsoport, amely az 1990-es évek közepére n tte ki magát mozgalmi csoportból intézményesített szervezetté (Musza, 1999: 90), valamint az Energia Klub, ami a 
környezetvéd  szervez dések közül els ként kezdett a holisztikus szemlélet helyett egy specifikus témával foglalkozni (Páll-Kinga, 1999a: 110). 3.4 A bal-jobb relevancia vita a magyar alternatív mozgalmon belül A magyar alternatív mozgalmiság történetében fontos fejezetet jelentettek a háborúellenes 
tüntetések, amelyek els sorban médiafigyelmet, több támogatót, önkéntest és nem utolsó 

sorban a közös cselekvés során a mozgalomhoz és annak céljaihoz való köt dést alakítottak a 
résztvev kben. George W. Bush amerikai elnök 2006. júniusi magyarországi látogatása során 

az elnök politikáját helytelenít  magyar szervezetek közös demonstrációt hirdettek meg. Az 

alternatívokat tömörít  Civilek a Békéért nevű eserny szervezet résztvev i „békés 

tüntetéssel” akarták „kifejezni tiltakozásukat az Amerikai Egyesült Államok háborús politikája, Irak és Afganisztán megszállása, a foglyok megkínzása, az emberi jogok lábbal tiprása, a demokratikus szabadságjogok sorozatos megsértése és korlátozása, természeti 
környezetünk tönkretétele miatt. Sajtóközleményükben a szervezetek azt követelték, „hogy 

Magyarország ne támogassa George W. Bush háborús politikáját”, valamint a Civilek a 

Békéért felszólított „minden békeszeret  embert, tüntessen a béke mellett, a háborús politika 
és a neoliberális globalizáció legf bb megszemélyesít je, Bush ellen.” A Civilek a Békéért szervezet nem ekkor alakult, hanem már korábban, az iraki háború ellenes tüntetések során jött létre, mint civil koalíció. Akkor, 2003-ban egy másik, szintén Irak 
megtámadását ellenz  civil koalíció is létrejött: a Békelánc – amiben a kés bb vizsgált mozgalmi szervezetek közül részt vett a Zöld Fiatalok és a Humanista Mozgalom is – 2003. február 17-én külön tiltakozott, majd csatlakozott a Civilek a Békéért demonstrációjához, amelynek az ATTAC volt az egyik legfontosabb szervez je. Ugyanígy, együtt, de mégis 

külön emlékeztek meg egy hónappal kés bb a háború áldozatairól. Széles, ugyanakkor kissé eklektikus civil koalíció jött létre, és bár a 2003-as tüntetéshez képest a 2006-os Bush-ellenes tüntetés során egymáshoz világnézetileg sokkal közelebb álló szervezetek demonstráltak. Ahogy Schiffer Andrásra, a Védegylet akkori munkatársára hivatkozva írta egy napilap: 
„ennek a mostani koalíciónak számos tagjával nincsenek mindenben egy platformon, de az amerikai elnök politikája olyan súlyos problémát jelent, hogy ehhez képest jelentéktelenek azok a nézetkülönbségek, amelyek a mostani civil összefogás tagjai között mutatkoznak” 



72  
(Népszabadság, 2006). A nézetkülönbségek a magyar alternatív mozgalmon belül a „zöld” és 

a „baloldali” mozgalmárok és szervezetek között adódnak. A magyar alternatív mozgalmi családon belül különös jelent séget kapott a bal-jobb relevancia vita, azaz hogy mennyire meghaladott politikai kategóriákról van szó, amelyek 
elfedik a politika min ségi megváltoztatására irányuló kísérletet, avagy a baloldaliság nem egyedül mint pártpolitikai viszonyszó, hanem társadalomkritikai elkötelezettséget, morális 
alapállást kifejez  kategóriaként értelmezhet .9 Természetesen egy mozgalmon ill. egy mozgalmi családon belül nem létezhet teljes egyetértés az alkalmazandó akcióformák, a tiltakozás célpontjait, az elérni kívánt társadalmi változás mélységét illet en, de ez Európában többnyire a reformista-radikális ellentétben jelent meg, és nem a bal-jobb kategóriák ill. azok érvényessége jelölték ki az egyes pólusokat. A nemzeti kontextuson túl a 
professzionalizálódott, f leg északi és a bázisdemokratikus grassroots szervezetek között 
lépett fel érdekellentét, szembehelyezve egymással a ’80-as években intézményesített ökológiai NGO-kat, lobbicsoportokat és a neoliberalizmus kritikusait (Buttel és Gould, 2005: 153-155). A globális társadalmi fórumok szervezése, azaz a porto allegre-i folyamat lényege azonban pontosan az, hogy az északi NGO-k és a déli mozgalmak között jött létre globális koalíció, jórészt az új, északi grassroot csoportok segítsége és közvetítése által. A fejezetben azt vizsgálom meg, miért kap a vita ekkora jelent séget, ill. miért merül fel egyáltalán a bal-jobb relevancia kérdés, ill. ennek milyen hatása van a szervezetek szövetségkötésére, témaválasztására. Mivel más országok alternatívjai számára nem jelenik meg ez a probléma, az elemzés sokat árul el a magyar globalizációkritikusokról és a hazai 
lehet ségstruktúráról. Az alábbiakban a fentebb már bemutatott politikai lehet ségstruktúra elmélete alapján végzem el az elemzést. Az elméleti és módszertani keretek szerint egyik mozgalom sem lehet független saját társadalmi-politikai környezetét l. Esélyüket a politikai döntéshozatal befolyásolására, az állami, hatalmi szervekkel szembeni követeléseik kikényszerítésére az adott politikai rendszer által kínált politikai lehet ségek struktúrája 

szabja meg. Az országspecifikus lehet ségstruktúra elemei a formális politikai intézményrendszer, az informális eljárások és uralkodó stratégiák, valamint a hatalmi tagoltság (Kriesi et. al., 1995: 52). A magyar lehet ségstruktúra sajátosságai közé tartozónak                                                  9 A fórum-mozgalom helyzetér l, jöv jér l szóló vita: (Benyik, 2006; Gold, 2006; Simó, 2006; Wheatley, 2006).  
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vélem a magyar politika konfliktusait, a politikaellenes politikai kultúrát, a bal, jobb jelz k 

tisztázatlanságát, valamint az alternatív mozgalmak er forráshiányát. 3.4.1 A pártállam alternatívája Ahogyan a 3.3.1 fejezet bemutatta, Nyugat-Európához hasonlóan Magyarországon is 
megjelentek már a ’80-as években a különböz  alternatív mozgalmak, így az ökológiai mozgalom, az új békemozgalom, az önsegély-csoportok. A magyar alternatív mozgalom politikai irányultsága a Kádár-korszakban jött létre, így nem is csoda, ha a kés bb is 

elhatárolták magukat a baloldaltól, különösen vonatkozik ez a B s-Nagymaros elleni tiltakozások örököseire, a magyar ökológiai mozgalomra. Az alternatív mozgalmak esetében tehát ugyanúgy konfliktusforrás az állampárt, a Kádár-rendszer megítélése, mint ahogyan ez a politikai elit és a választók szintjén megjelent.  
A vizsgált id szakban a magyar politikai rendszer három f  törésvonal mentén tagozódott, ez a nómenklatúra, a vallás és a falu-város törésvonal (Körösényi et al., 2003: 135). A nómenklatúra törésvonal így keresztbe metszette az alternatív mozgalmi szférát, elválasztva egymástól a politikamentes zöldeket, és a bal-jobb kategóriákban gondolkodó baloldali alternatívokat. Ebben az esetben azonban éppen fordított logika szerint történik a 
pozicionálás, hiszen nem a nómenklatúra tagság az els dleges rendez  elv, hanem a Duna-kör 
örököseinek, környezetvéd  mozgalmaknak a nómenklatúrakívülisége. Mivel a pártrendszer szintjén az MSZP állt a nómenklatúra törésvonal másik oldalán, a környezetvéd  mozgalom 

számára nem elfogadható a baloldali jelz , hiszen számukra az utódpárt jelentette a hivatalos baloldalt ma Magyarországon. Politikatudományi értelemben mégsem valódi törésvonalról van szó, hiszen míg ideológiailag, szervezetileg valóban elkülöníthet ek egymástól a bal-jobb kategóriákban gondolkodók és az azt tagadók, ez azonban társadalmi-strukturális 
szempontból már nem tehet  meg, ennek a három feltételnek ugyanakkor egyszerre kell teljesülnie egy valódi törésvonal esetében (Bartolini és Mair, 1990: 216). 3.4.2 Politikai kultúra A magyarországi alternatív mozgalmak és a nyugat-európai új társadalmi mozgalmak bázisa a hagyományos pártokból kiábrándult középosztály. A német zöldek 1980-as programja a „Mi vagyunk a hagyományos pártok alternatívája” szlogennel kezd dik (Hajdu és Szegedi, 2006). 

Magyarországon azonban a politikai kiábrándultság nem egyszerűen a klasszikus bal-jobb 
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pártok, hanem a bal-jobb kategóriák elutasításában jelentkezik. A magyar választók a politikamentes, ill. politikailag „semleges” értékeket érzik közel magukhoz (Körösényi et al., 2003: 46). A Marketing Centrum felmérése szerint a globális mozgalom nyitányának idején, 1999-ben baloldaliként vagy jobboldaliként a megkérdezettek mindösszesen 36 százaléka sorolta be önmagát, 1993-ban ez 38 százalék, tehát szinte megegyez  értéket mutat (Marián, 

2000: 751). Ebben az esetben nem is meglep , ha a hivatalos politikával szemben alternatívát felmutatni akaró mozgalmak a bal-jobb kategóriákon kívüliként határozták meg magukat a minél sikeresebb mobilizáció érdekében. Ez persze nem feltétlenül rideg kalkulálás és taktikai 
megfontolások eredménye, hanem a politikai lehet ségstruktúra sajátosságaiból adódik, ugyanis csak a mozgalmak számára szabadon hagyott térben történhet meg a mozgalmi mobilizáció. A magyar politikai gondolkodásban a bal-jobb kategóriák elutasítása történetileg a harmadik utas kísérletekben jelenik meg, ami szintén fontos eleme a magyar politikai kultúrának. A politikából való kiábrándultság másfel l szűkíti az alternatívok lehet ségeit, hiszen a hagyományos participációs formáktól elfordult állampolgár nem feltétlenül keres magának 
más részvételi lehet ségeket, mint amilyeneket többek között a társadalmi mozgalmak is kínálnak. A politikai participáció több formája közül a választáson való részvétel csak az egyik típus, ami jóllehet a legáltalánosabb a képviseleti demokráciákban. A választás 
mindemellett kevésbé egy kézzelfogható ügyr l szól, mint inkább egymástól különböz  témák nagyobb csoportjáról, amit a szavazatokért vetélked  pártok fűznek egybe, így a választás sokkal inkább a véleménynyilvánítás általánosított és formalizált módja, tartalmilag 
el re strukturált és a részvételi lehet ség a periodikus szavazatleadásra korlátozódik (Schultze, 1998: 399). Ezzel szemben sokkal intenzívebb részvételt kínálnak a kevésbé intézményesített formák, de párhuzamosan növekszik azok költségigénye is, ráadásul a nem 
konvencionális participáció során egyéb kockázatokkal, akár a büntet ügyi számonkéréssel is számolni kell. A European Values Survey 1999-es felmérése szerint Magyarországon a politikai rendszert 
inkább rosszként ítélték meg a megkérdezettek (2. táblázat). A tízes skála els  felébe tartozik a válaszok majdnem 80 százaléka, a megkérdezettek több mint harmada pedig a legrosszabb három kategória egyikébe sorolja a magyar politikai rendszert. Hasonló értéket mutattak más kelet-közép-európai országok adatai, példánkban Lengyelországé. A vizsgált nyugat-európai országokban egyedül a francia politikai rendszer kapott alacsony osztályzatot, de még így sem 
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olyan szigorúak a válaszadók mint a kelet-közép-európai országokban. A legtöbb bizalmat Németország kapta a megkérdezett állampolgáraitól, a Szövetségi Köztársaság régi és új tagállamaiban is a megkérdezettek kicsit több mint negyede a fels  három kategória egyikébe helyezi el az ország politikai rendszerét. osztályzat/ország Franciao. Lengyelo. Magyaro. Németo. (kelet) Németo. (nyugat) 1 – 3 22,9 39 37,8 13,6 11,9 4 – 7 68,5 54,1 55,1 58 60,6 8 – 10 5,1 3 3,3 26,6 25,7 Nem tudja, nincs válasz 3,4 3,9 3,9 2 1,8 2. táblázat Elégedettség a politikai rendszerrel, EVS, 1999 
Kézenfekv nek tűn  következtetés, hogy azokban az országokban, ahol nagyobb az elégedetlenség az ország politikai rendszerével kapcsolatosan, többen is csatlakoznak, ill. ha 
lehet ség adódna, csatlakoznának tiltakozó akciókhoz, de a felmérés további adataiból (3. táblázat) az derül ki, hogy a kelet-európai országok esetében ez nem így van. Magyarországon 
a válaszadók több mint fele nem csatlakozott volna akár egy aláírásgyűjt  akcióhoz, ez a 

legmagasabb elutasítást mutatja a vizsgált országok közül, de feltűn en kevés azok száma is, akik részt vettek már bejelentett demonstráción. A tiltakozásokon való részvételi hajlandóság kicsivel alacsonyabb volt a nyugat-európai országokéhoz képest, de nem ütött el a kelet-közép-európai régióban mértekt l. A legnagyobb tiltakozási potenciállal és tapasztalattal a francia és a német megkérdezettek rendelkeztek. A francia esetben korrelált a leger sebben a politikai rendszerrel való elégedetlenség és a tiltakozási potenciál, míg Németországban pontosan fordított volt a helyzet, az ország politikai rendszerével való elégedettség ellenére nagy volt a tiltakozási potenciál és tapasztalat is.   
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  Franciao. Lengyelo. Magyaro. Németo. (kelet) Németo. (nyugat) Petíció aláírása Már részt vett 67,4 22,3 14,1 58,5 45,5 Részt venne 22,1 28,1 30,9 28,9 34,5 Nem venne részt 9,1 48,4 50,8 8,3 14,8 Nem tudja 1,1 1 1,8 3,6 2,8 Nem válaszol 0,3 0,2 2,4 0,8 2,4 Részvétel bejelentett demonstrá-ción Már részt vett 38,5 10 4,3 43,3 21,2 Részt venne 32,9 31 28,1 31 40,8 Nem venne részt 25,6 58,4 63,3 20,2 31,6 Nem tudja 2,5 0,4 1,7 4,3 4,9 Nem válaszol 0,5 0,2 2,5 1,2 1,5 Részvétel törvényellenes sztrájkban Már részt vett 11,7 4,7 0,8 1,5 1,8 Részt venne 29,9 15,8 9,1 14,7 15,4 Nem venne részt 51,9 78,6 85 75,8 76,1 Nem tudja 5,5 0,9 2,5 6,7 5,6 Nem válaszol 1 0,1 2,6 1,1 1,1 Épület vagy gyár elfoglalása Már részt vett 8,4 2,8 0,5 0,8 0,7 Részt venne 32,9 15,6 4,1 13,1 13 Nem venne részt 51,8 80,6 90,4 78,4 80,8 Nem tudja 5,9 0,6 2,4 6,3 4,5 Nem válaszol 1,1 0,3 2,5 1,4 1,1 3. táblázat Részvétel tiltakozó akción, EVS, 1999 3.4.3 Bal-jobb kategóriák jelentéstartalma A bal-jobb kategóriák használatát megnehezíti az azok körüli szemantikai bizonytalanság is. A bal-jobb a modern politika kialakulásától kezdve használt kategória, annak ellenére, hogy jelentésük, az általuk takart ideológiai tartalom nem állandó, de mint viszonyszavakat 
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folyamatosan meg lehetett újítani, a megváltozott viszonyokra alkalmazni. Magyarországon is használhatóak a bal-jobb jelz k, a politikai elit képes volt magát besorolni a kategóriák valamelyikébe, ahogy a választókat is orientálták a kategóriák a vizsgált id szakban (Körösényi, 1993; Simon, 1999). Ennek ellenére mind a tudományos vitákban mind a 
publicisztikai irodalomban megkérd jelez dött a bal-jobb jelz k adekvátsága a magyar politikai viszonyokra vonatkoztatva. A vita alapját az adta, hogy a magyar politikai életben a kulturális, ideológiai bal-jobb dimenzió nem párosult a neki tulajdonított – nyugat-európai pártrendszerekben megszokott – gazdasági pozícióval, ebben a tekintetben a magyar pártrendszer nem volt konzisztens. A régebbi demokráciákban a gazdasági tengely sokkal 
er sebben határozta meg a bal-jobb jelentését, míg Magyarországon a kulturális, ideológiai 
kérdések jelent sége volt nagyobb (Körösényi et al., 2003: 125). Ezt a konzekvenciát kérte számon a közbeszéd a magukat a két politikai póluson elhelyez  párttal szemben, így a szociális érzékenységet a baloldaltól, a szigorú költségvetési politikát a jobboldaltól.  A fennálló globális elosztási rendszert kritizáló mozgalmak ugyanakkor határozottan baloldalról kritizálták a neoliberális gazdasági ideológiát, és az azt reprezentáló intézményeket. A globalizációkritikus mozgalmak célpontjai a globális pénzügyi rendszert 
ellen rz  nemzetközi szervezetek (IMF, Világbank, WTO, G8) voltak, melyek tanácskozásait rendre a mozgalom tüntetései kísérték. A kritika éle az átláthatatlan, antidemokratikus döntéshozatal és a szabadkereskedelmi gyakorlat minden természeti, társadalmi értékkel szembeni érvényesítése ellen irányult (della Porta et. al., 2006: 8). Az 1990-es években az egyeduralkodóvá váló neoliberális gazdasági paradigma kritikája központi eleme volt a magyar globalizációkritikusok tevékenységének is, a mozgalom aktivistái látogatták a szociális fórum mozgalom találkozóit, és hazai rendezvényeken is igyekeztek felhívni a figyelmet a nemzetközi pénzügyi szervezetek ellentmondásos tevékenységére (Globfeszt, Ökofeszt). A globalizációkritikus mozgalmak értelmezési keretén belül nem lehetett ketté 
választani a gazdaságot és az ideológiát: „a háború, a rasszizmus és a neoliberalizmus ellen”, 

hangoztatja az els  Európai Társadalmi Fórum szlogenje. A magyar politikai rendszer azonban inkonzisztens volt, a globalizációkritika baloldali recepciójához vagy le kellett volna választani arról a neoliberalizmus kritikáját, ami nem lehetséges, vagy újra kell definiálni a 
baloldaliság tartalmát, szemben az er sen intézményesült, kiterjedt szervezettel és a 

nyilvánossághoz nagy hozzáféréssel rendelkez , a magyar politika baloldali tengelyén 

monopolhelyzetben lév  MSZP-vel szemben. Ez különösen sok er forrást igényelt, és a 
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szektásodás veszélyével járt a kihívó számára, ugyanis elriasztja magától az ideológiai vitákra kevésbé fogékony lehetséges támogatókat.  3.4.4 Er forráshiány Magyarországon nem csak a tiltakozó akciókban való részvételi hajlandóság alacsony összehasonlítva nyugat-európai országokéval, de a nagyobb nemzetközi civil szervezeteknek a lakosságszámhoz mérten is kevés támogatójuk volt (4. táblázat). Az alternatív mozgalmi szervezetek támogatói ugyanabból bázisból rekrutálódnak, annak szűkössége és az elérni 

kívánt változások mibenlétér l és mikéntjér l szóló elképzelések távolodása pedig a 

szervezetek közötti versengést er síti (Zald és McCarthy, 1987: 168), úgy, ahogyan a '70-es években az olasz mozgalmak esetében az eredetileg verseng  de egyben kooperáló viszony a 

támogatók csökkenése révén változott tisztán verseng vé, és er södtek fel az ideológiai viták. (della Porta és Diani, 2006:158; Tarrow, 1989: 239).  Támogatók Lakosságszám Index Németország 558,500 82,400,996 0,68 Hollandia 580,000 16,570,613 3,50 Svájc 156,695 7,554,661 2,07 Magyarország 27,000 9,956,108 0,27 4. táblázat A Greenpeace támogatói a lakosságszám arányában, greenpeace.org; CIA TWF, 2008 
Az ideológiai törés az alternatív mozgalmi családon belül és az er forráshiány egymást 

er sít  jelenség. Azokban az országokban, ahol a hagyományos törésvonalak er sek, zártak a politikai táborok, a törésvonalak nem pacifikáltak, kisebb az új törésvonalak mobilizációs potenciálja. Franciaországban a kommunista párt fontos és állandó támogatója volt az új 
társadalmi mozgalmaknak, ezzel azonban a mozgalom feln tté válását, önállósodását is megakadályozta (Kriesi et. al., 1995: 4, 25). 
A korai környezetvéd k ellenzékisége az állampárti rezsimben, a magyar politikai kultúra politikaellenessége és a magyar bal-jobb kategóriák inkonzisztenciája a magyar politikai 
lehet ségstruktúrához tartozik. Magyarországon is konfliktusforrás, de nemzetközi jelenség, hogy a szociális fórum-mozgalmon belül konfliktus lépett fel a fórumok 
bázisdemokratikusságát hirdet , és a központi irányítást kialakítani akaró csoportok között. Az utóbbiak élvezik több kommunista és radikális baloldali párt támogatását, ezért többen a fórum-mozgalom politikai bekebelezésének a veszélyét is látják ebben, hiszen a Szociális 
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Világfórum deklaráltan pártsemleges. A következ kben a bal-jobb megosztottság következményeit és gyakorlatát vizsgálom meg a mozgalmi szervezetek szintjén.  3.4.5 Mozgalmi szervezetek Hogy megtudjuk milyen konzekvenciái vannak a bal-jobb relevancia vitának a mozgalmi gyakorlatban, sajtóforrásokra támaszkodva vizsgáltam meg a magyar alternatív mozgalmi szerveztek szövetségi hálózatait, valamint tiltakozásaik tartalmát. Elemzésem négy mozgalmi szervezetet érintett, a Védegyletet, a Zöld Fiatalokat, az ATTAC Magyarországot és a 
Humanista Mozgalmat. Választásom három okból esett erre a négy szervezetre: egyrészr l a magyar alternatív mozgalmi család meghatározó szervezetei, másodszor nem korlátozzák 
tevékenységüket szigorúan egyetlen témára, mint pl. a környezetvéd  szervezetek, harmadrészt pedig foglalkoztak globális ügyekkel, bekapcsolódtak a globális mozgalom munkájába. A társadalmi mozgalmi szervezetek biztosítják a mozgalom kontinuitását a mobilizációs 
hullámok leszálló ágában, az er források mobilizálásának koordinációja rajtuk keresztül lehetséges, de a szervezet nem azonos a mozgalommal. A társadalmi mozgalmak különlegessége éppen a mozgalmi szervezet és a mozgalom sokkal fluidabb része közötti dialektikában rejlik (Raschke, 1985: 79-80). Amennyire fluid jellegűek a társadalmi mozgalmak, olyannyira nehéz is fogalmi megragadásuk. Nem azonosíthatóak egy szervezettel, szervezeti formával, ahogyan a pártok, szakszervezetek, vagy más intézményesített politikai aktorok, ugyanakkor nem is korlátozhatóak egyedül magára a kollektív cselekvésre. A mozgalomban érintett egyének és szervezetek egyike sem sajátíthatja ki a mozgalmat, nem tarthat igényt az egész mozgalom reprezentálására, a szerepl k informális hálózatokban kapcsolódnak egymáshoz, ez különbözteti meg a mozgalmat az 
intézményesített szervezetekt l. A koordináció, a stratégia kialakítása a részes szervezetek, aktivisták közötti folyamatos tárgyalások eredménye (della Porta és Diani, 2006: 137). A 
mozgalmak analitikai megragadása legkönnyebben mégis a mozgalmi szervezetek fel l tehet  meg, ugyanis mint a mozgalom intézményesített szárnya, a mozgalmi szervezetek képviselik a mozgalmat annak környezete, a kormányzat, a szövetségesek, a sajtó és a nyilvánosság 
számára, rajtuk keresztül lehetséges a mozgalomba való belépés, k tudják a 

legeredményesebben mobilizálni a rendelkezésre álló er forrásokat. 
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A nemzetközi Humanista Mozgalom Magyarországon 1991-ben jelent meg, 1993-ban megalakult a Humanista Párt is. Az 1998-as önkormányzati választásokon Budapest kilenc kerületében indul a Humanista Párt, és 1,5-5,5 százalék közötti eredményt érnek el. 1998-ban Székesfehérváron, 1999-ben Miskolcon, Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Gy rött jelenik 
meg a mozgalom. Sok helyi kezdeményezésben vettek részt a humanisták már a kezdetekt l, budapesti kerületekben a zöld területek beépítése ellen, az önkormányzatok döntéshozatali eljárása, lakbéremelések ellen. A mozgalom nagy hangsúlyt helyezett a kultúrák közötti 
kommunikációra, a nemzetiségek békés együttélésére, és általában az er szakmentességre. A humanista mozgalom kiterjedt nemzetközi hálózattal rendelkezett, amin keresztül a magyar humanisták is bekapcsolódhattak nemzetközi kampányokba, mint a mexikói indián slakók, a benini diktatúra áldozatai vagy az olaszországi albán bevándorlók melletti szolidaritási 
akciók. A háborúellenesség, az er szakmentesség, az emberi jogok kérdése is kiemelt szerepet kapott a humanista ideológiában és mozgalmi gyakorlatban. A legnagyobb 
nyilvánosságú és sikerű humanista akció, a Békejel is a háború problémáját tematizálta, amelyet 2004 óta március 17-én, az Irak elleni katonai akció évfordulójának napján rendeztek 
meg. A humanistákhoz köt d  AzUtcaEmbere iniciatíva minden rendezte meg a Szolidaritás 
Éjszakája nevű eseményt, ami egyrészt a hajléktalanok melletti szolidaritási akció volt, másrészt a lakhatással kapcsolatos jogok védelmére hívta fel a figyelmet. Mint ahogyan már a neve is mutatja, a 2001-ben alakult Zöld Fiatalok (ZöFi) generációs 
alapon szervez dött, de ennek ellenére nem volt kifejezetten ifjúsági profilja, nem 

foglalkozott ifjúsági kérdésekkel, speciálisan az ifjúságot érint  problémákkal. A generációs jelleget inkább a tagság életkora, és szubkulturális jellegében lehetett felfedezni. A szubkulturális jelleget mutatta egyrészt a szorosan az életmódhoz kapcsolható témák, mint amilyen a városi biciklizés vagy a vegetarianizmus, másrészt a szervezet akcióinak performansz jellege, a tüntetéseknek az alternatív művészi törekvésekhez közel álló technikái. Bár a ZöFi nem egy nemzetközi szervezet, tagja volt ugyanakkor a Federation of Young 
European Greens nevű nemzetközi föderációnak, valamint több, külföldön sikeres kampány 

itthoni szervez je, mint a Food Not Bombs, vagy a Ne Vásárolj Semmit Nap. A szervezet tevékenysége nem korlátozódott látványos megmozdulások szervezésére, vitaesteket, beszélgetéseket szerveztek, fesztiválokon vettek részt. 
A Védegylet a legnagyobb hazai ismertséggel rendelkez  szervezet a vizsgált négy közül. Ezt 
els sorban Sólyom László köztársasági elnökké való megválasztásának köszönhette. Többek 
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között olyan országos ügyek kapcsán is felszólaltak, mint amilyen a Zeng -konfliktus vagy a 
2006 szi rend ri túlkapások voltak. A  Védegylet 2000-ben alakult a tiszai ciánszennyezés nyomán, egykori Duna-körösökb l, Duna-chartásokból. Els  akciója a Roosevelt téri 

mélygarázs építése miatt a területen lév  fák kivágása elleni tüntetés volt, amit követett 

kés bb a Jókai téri mélygarázs elleni megmozdulás, a pesti rakpart lezárásáért való tüntetés, a 
verespataki beruházás elleni demonstráció és a Zeng -ügy. A Védegyletnek igen er s a 

szakpolitikai orientációja. Több szakért i anyagot készített, így oktatásügyi (Az iskola bukásra áll?), külpolitikai (Magyarország a nagyvilágban), egészségügyi (A mai magyar 
egészségügy), gazdaságpolitikai (Gazdaság és társadalom) ügyekr l és Budapest helyzetér l, 

jöv jér l (Növekedés vagy fejl dés?). Az ATTAC Magyarország akárcsak a Humanista Mozgalom, egy nemzetközi hálózat része. Franciaországban 1997-ben Ignacio Ramones javasolta a Le Mond Diplomatique-ban írt cikkében egy szervezet létrehozását a Tobin-adó (a spekulatív nemzetközi pénzmozgásokra 
kirótt adó) népszerűsítésére. A francia ATTAC 1998-ban, a magyar 2002-ben alakult meg. A szervezetnek voltak kapcsolatai szakszervezetekkel, aktívan részt vett a nemzetközi mozgalmi eseményeken, szociális fórumokon, figyelemmel kísérte a globalizációkritikus mozgalom 
bels  történéseit, és az ATTAC tudományos tanácsa – ha nem is olyan mértékben, mint a Védegylet esetében – a szervezet szakmai, tudományos jellegét er sítette. Mind a négy 

szervezetre jellemz , hogy tevékenységüket nem határolják körül egy bizonyos témakörre, bár léteznek sarokpontok, mint az ATTAC esetében a neoliberalizmus kritikája, vagy a humanistáknál az er szak-ellenesség, azonban ezek is magát a rendszer egészét érintik, így mindegyik szervezet esetében lehetséges az egyes témák összekapcsolása. Az elemzéshez a Népszabadság Online internetes archívumát használtam. A bal-jobb 
kategóriákról szóló viták id szakában, 2005. január 1-t l 2006. december 31-ig kerestem 
azokról az eseményekr l szóló híradásokat, amelyekben támogatóként vagy szervez ként a vizsgált négy mozgalmi szervezet egyike részt vett, így összesen 79 újságcikket találtam. Az 5. táblázat mutatja az egyes szervezetek szövetségeseinek profilját. Az ilyen besorolás természetesen ebben az esetben is önkényes, hiszen sokszor nem korlátozódik egy szervezet 
működése egyetlen területre, mégis alkalmas az ilyen osztályozás a tendenciák bemutatására. A szervezettípusoknál a baloldali és a szociális kategória szorul magyarázatra. Baloldali alatt az olyan szervezeteket értem, amelyek önmeghatározásában szerepelnek a baloldalra, a baloldali értékekre való hivatkozások, így ilyen szervezet többek között a Marx Károly 
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Társaság, a Május Elseje Társaság vagy a Ferencvárosi Munkásegylet. A szociális szervezetek 
közé tartozónak véltem a társadalmi egyenl tlenségekkel foglalkozó szervezetek mellett a magyar szociális fórum-mozgalom szervezeteit. A táblázatban a szövetségeseket eseményenként összesítettem, így egy szervezet többször is szerepel, ugyanis sokkal jobb mutató a szövetségkötések, a közös tiltakozó akciók gyakorisága, mint az egyszeri együttes fellépés ténye. Egy-egy nagyobb jelent ségű megmozduláson ugyanis a legtöbb globalizációkritikus mozgalmi szervezet, ill. az ahhoz köthet  szervezet képviseli magát, 

egyrészt a szektor gyengesége, a szervezetek alacsony száma, másrészr l a 

globalizációkritikus mozgalom „catch-all” jellege folytán.  
A táblázat tehát a különböz  típusú szervezetekkel való szövetségkötések gyakoriságát mutatja, ez alapján próbáltam megállapítani az egyes szervezetek profilját. A 
legszembetűn bb a különbség az ATTAC és a Védegylet között, az el bbi szervezet szövetségkötéseinek több mint 55 százaléka baloldali szervezetekkel, szakszervezetekkel és szociális szervezetekkel történt, ez a Humanista Mozgalom esetében pontosan 45 százalék, a ZöFi-nél majd 14 százalék, a Védegyletnél ugyanakkor nem éri el az 5 százalékot. A környezetvédelem, ökológia kérdésében éppen fordított a sorrend, jóllehet nem olyan éles a különbség. A Humanista Mozgalomnál különös hangsúlyt kap a jogvédelem, a hátrányos 
helyzetű, marginalizált csoportok védelme, míg a ZöFi esetében a kerékpáros szubkultúrához 
való közelséget jelzi a szabadid s, kerékpáros szervezetekkel való gyakori szövetségkötés. A 

szövetségkötésekb l világosan látszik, hogy egy elképzelt mozgalmi „centrumban” a ZöFi, és a Humanista Mozgalom helyezkedik el, míg a Védegylet és az ATTAC esetében hangsúlyosabbak a különbségek.   
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Szövetséges profilja ATTAC Humanista Mozgalom Védegylet ZöFi N=58 N=60 N=122 N=94 % % % % környezet-, természetvéd  13,79 13,33 58,2 38,3 baloldali 27,59 23,33 0,82 10,64 jogvéd  3,45 15 9,84 5,32 kerékpáros, szabadid s 3,45 0 6,56 14,89 szakszervezet 13,79 13,33 2,46 0 szociális 13,79 8,33 1,64 3,19 hátrányos helyzetű csop. 5,17 11,67 2,46 2,13 párt 5,17 1,67 4,92 6,38 lokális érdekvéd  0 1,67 4,92 6,38 oktatási, kulturális, 
hagyomány rz  3,45 3,33 0,82 5,32 karitatív, humanitárius 3,45 5 1,64 3,19 érdekvédelmi 1,72 1,67 4,1 1,06 demokrácia, civil társ 0 0 0,82 2,13 er szak-, háborúellenes 3,45 1,67 0 0 méltányos kereskedelem 0 0 0,82 1,06 egyházi, vallásos 1,72 0 0 0 5. táblázat A szövetséges szerveztek profilja, saját adatgyűjtés A sajtóelemzés során megvizsgáltam az egyes tiltakozó események témáit is. Az általam beazonosított témákat, ill. a százalékos arányokat a 6. táblázat tartalmazza. Feltűn  a lokális 

témák magas aránya, ami meger síti a tiltakozó események vizsgálatának korábban bemutatott eredményeit. Mindez azzal magyarázható, hogy az alternatív mozgalmaknak a globalitásra irányuló kritikája, valamint globális alternatívájuk a hétköznapokban a lokális 
tiltakozásokon keresztül artikulálható, ez megfelel a „Think global, act local!” mozgalmi 

jelszónak. Ezek általában a helyi környezeti értékek megóvásáért küzd  tiltakozások, így 

természetesen van környezetvédelmi jelent ségük is, azonban sokkal er sebben köt dnek a helyi életkörülményekhez, és általában helyi civil szervezetek is részt vesznek ezeken az akciókon. Nem egyedülálló jelenség, hogy többségben hazai témákat érintenek a globalizációkritikus mozgalmak tevékenységük során. Fredrik Uggla tanulmányában (2006: 59-63) a francia, a brit és a svéd ATTAC közleményeit vizsgálta meg azok címzettjei, a 
követelések és az akcióformák tekintetében. A szerz  arra jutott, hogy a német és a francia Attac tekintetében folyamatosan csökkent a kiadott közleményeknek globális vonatkozása a hazai ügyek javára. A svéd ATTAC esetében viszont a szervezet viszonylagos marginalitása folytán a nagyobb teret kaptak a globális problémák. A Humanista Mozgalom esetében a 
szociális témájú események voltak dönt  többségben, a humanisták egyik legfontosabb 



84  
akciója a „Szolidaritás Éjszakája”, ami a budapesti, magyarországi hajléktalanok problémáira hívta fel a figyelmet. Témák Attac Humanista Mozgalom Védegylet ZöFi N=17 N=18 N=47 N=21 % % % % lokális 23,53 5,56 27,66 38,1 szociális 29,41 61,11 8,51 19,05 háborúellenes 11,76 11,11 4,26 19,05 atomenergia 0 5,56 10,64 9,52 ökológia, környezetvédelem 0 0 17,02 0 politikai 11,76 0 8,51 0 globális szolidaritás 5,88 0 6,38 4,76 emberi jogok 0 11,11 4,26 4,76 átfogó 0 0 8,51 0 génmódosítás 5,88 0 4,26 0 antifasiszta 11,76 5,56 0 0 méltányos kereskedelem 0 0 0 4,76 6. táblázat Az egyes mozgalmi szervezetek témái, saját adatgyűjtés  



85   13. ábra A vizsgált szervezetek szövetségi hálója, saját adatgyűjtés, ábra  az UCINET program segítségével 
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3.5 A politikai lehet ségstruktúra megváltozása és mozgalmi demobilizáció 
Ahogy a politikai lehet ségstruktúra révén megjelenhet egy mozgalom, úgy a küls  körülmények megváltozása felgyorsíthatja a demobilizációt. Az alábbi fejezetben arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen események következtében jutott el a globalizációkritikus tiltakozási hullám egy leszálló ágba. A 2000-es évek végére ugyanis egyre ritkábbak voltak a látványos globalizációkritikus tiltakozások, az utolsónak a német globalizációkritikus szervezetek által a G8 Heiligendammban rendezett tanácskozása idejére 
szervezett tekinthet . A fejezetben a demobilizációs tényez ket veszem sorra a nemzetközi és a hazai globalizációkritikus mozgalom tekintetében is. 3.5.1 Tiltakozási ciklusok, demobilizáció 
Egyes id szakokban gyakrabban, egymást követ en kerül sor olyan tiltakozásokra, amelyek esetében a megfogalmazott követelések és a tiltakozás címzettjei is azonosak, illetve er sen hasonlóak. Ezt a tiltakozási konjunktúrát – bármily triviális – tiltakozási dekonjunktúra, demobilizáció követi. Bár egy mozgalom a szervezetein, a mozgalmi szubkultúrán keresztül is fenn tud maradni, mégis a tiltakozó események segítségével képes a legmarkánsabb ügyképviseletre, a folyamatos mozgósítás azonban nem lehetséges, és az nem is lehet öncél. 
A tiltakozási hullámok, vagy ahogyan a nemzetközi szakirodalomban használatos, „ciklusok” kérdését mégsem lehet azzal elintézni, hogy egy általános törvényszerűségr l van szó, hiszen 

éppen azoknak a tényez knek a vizsgálata érdekes, amelyek befolyásolják, hogy mikor és milyen eredménnyel ér véget egy tiltakozási konjunktúra. A tiltakozási ciklusokkal behatóan foglalkozó Sidney Tarrow munkásságában a ciklusok a 
politikai lehet ségstruktúra függvényei, amely egyaránt magában foglalja a formális és az informális politikai eljárásokat, az elitek stratégiáit, az uralkodó szövetségi rendszereket. A tiltakozási konjunktúra tehát összefügg a megnyíló politikai lehet ségstruktúrával. Utóbbi 

lehet például az, amikor megbomlik az elit egysége, lazul az adminisztratív szigor, n  a tiltakozás sikerességébe vetett hit, vagy új szövetségesekre lel a mozgalom. Tarrow szerint a tiltakozási ciklus nyitányának következményei közé tartozik, hogy a kib vül  

lehet ségstruktúra megteremti mások számára is a bekapcsolódás lehet ségét, a tiltakozás új formái jelennek meg, új értelmezési keretek és diskurzusok bukkannak fel, új mozgalmi 



87  
csoportok jelennek meg, valamint er södik a tiltakozók és a hatóságok közötti kapcsolat (Tarrow, 1998: 142–146). A tiltakozási ciklusok tekintetében Tarrow elveti azt a biológiai determinista nézetet, mely az egyéni életstádiumok analógiájára kívánja magyarázni a mozgalmak felfutását, illetve eljelentéktelenedését. Történelmi példákra alapozva a 
demobilizációhoz vezet  folyamatokat három csoportba rendezi: kifáradás és fragmentálódás, 

intézményesedés és az er szak eszkalálódása, valamint a hatóságok részér l represszió és bevonás (Tarrow, 1998: 147). Mindhárom csoportban a folyamatok a mozgalmi egység 
megbomlásához, végs  soron a tiltakozási ciklus végéhez vezetnek. 
A Tarrow által csoportosított folyamatok nehezen értelmezhet ek egy olyan mozgalom tekintetében, amely deklaráltan több almozgalom koalíciója, esetükben tehát az átfogó 
mozgalom létét és a demobilizáció okát nem els sorban a skizmában kell keresni – hiszen nem csupán a részes csoportokat, de a tiltakozási formákat tekintve is színes képet mutat a globalizációkritikus mozgalom. A karneváli hangulatú felvonulás mellett megfér a „black bloc” id zített ámokfutása is. A represszió szintén nem releváns a vizsgált mozgalom tekintetében, hiszen a kezdeti bizonytalanság után a hatóságok a helyi hagyományoknak 
megfelel en kezelték a globalizációkritikus tüntetéseket is. A kifáradással sem foglalkozunk a 
demobilizációs tényez k számbavételekor, hiszen az minden tiltakozási hullámot érint, ezért nem specifikus az ezredforduló globalizációkritikus tüntetéseire nézve. Az olyan demobilizációs okokat tehát, mint az intézményesedés és a bevonás, érdemes fontolóra venni. 
David Meyer és Douglas Imig szintén a politikai lehet ségstruktúra fel l közelítenek a mobilizációs ciklusokhoz, Tarrow-val ellentétben azonban nem kizárólag a tiltakozó 
mozgalmakkal foglalkoznak. Az általuk alkotott hatfokozatú modellben elhelyezhet  a mozgalmak mellett az érdekcsoportok dinamikája is (Meyer és Imig, 1993: 265–266). A 
fokozatok a következ k: (1) A társadalmi probléma felismerése: szakpolitikai reformok, új 

szakpolitikai problémák felmerülése, vagy a politikai szerepl k közötti viszony megváltozása 
révén végbemen  társadalmi változások elégedetlenséget szülnek. (2) A politikai 

intézményrendszeren kívüli mozgósítás történik, ami lehet egy szakért i cikk egy folyóiratban, de jelentkezhet akár utcai tüntetések formájában is. (3) A szakpolitikai kérdést 
és a tiltakozást kísér  médiafigyelem nyomán értelmezési harc bontakozik ki az adott 

társadalmi és politikai problémákat illet en, valamint felmerülnek a megoldási kísérletek, 

világossá válik a szerepl k pozíciója. (4) Az er források mobilizációja, amelyek forrása lehet 
magán, civil, állami, de az aktivisták fokozott elkötelez dése is lehet az alapja. (5) A 



88  
szervezetek megpróbálják stabilizálni pozícióikat, elkülöníteni magukat más csoportoktól, miközben rögzítik követeléseiket – mindezt a szervezeti túlélés érdekében. (6) Az er források 

szűkülése, ami lehet a szakpolitikai siker, represszió, megváltozott közérdekl dés eredménye. 

Az er források szűkülésével egyes csoportok meg is szűnhetnek. A fenti séma alapján a globalizációkritikus mozgalom az 5. és a 6. pont környékén tart, hiszen a Szociális Világfórum és más szervezetek továbbra is aktívak, valamint az Occupy World Street és a spanyol M-15 mozgalmak új lendületet is adtak az elosztási igazságosságot és demokratikus részvételt követel  mozgalmaknak, noha részben változtattak is azon. A fenti 
sémán ugyanakkor els sorban ügyképviseleti tevékenységet folytató mozgalmakra szabták. Itt is megjelenik az intézményesedés, valamint a 6. pontban a mozgalom sikeressége, a megváltozott közfigyelem, és a fentebb már elvetett represszió. A két modell alapján tehát a demobilizáció, avagy a tiltakozási dekonjunktúra alapja a megváltozott közfigyelem, a szakpolitikai siker, az intézményesedés és a döntéshozatalba való bevonás lehet. Az alábbiakban ezeket veszem sorra, minden demobilizációs tényez t konkretizálva. 

Természetesen a felsorolás kiegészíthet , továbbá az elemek egymással összefüggnek, 

egymást er sítik, itt csupán a legfontosabbakat kívántam nevesíteni. 3.5.2 Megváltozott közfigyelem: szeptember 11, pénzügyi válság A 2001. szeptember 11-i terrortámadás alapjaiban változtatta meg a közbeszédet az Egyesült Államokban. Nehéz az Észak–Dél összefogásról, a globális kizsákmányolásról társadalmi vitát kezdeményezni olyan körülmények között, amikor fontosabb kérdés az újonnan értelmezett hazafiasság tartalma. További problémát jelentett, hogy a mozgalom ugyanazt a neoliberális globalizációt kritizálta, amelynek szimbólumait a terroristák megtámadták, amit a mozgalom ellenfelei nem is restelltek hangoztatni. Szeptember 11-e természetesen nem 
lehetetlenítette el a globalizációkritikus mozgalmat, de annak központja észrevehet en 

Európába tev dött át, ami érthet  annak fényében is, hogy egyrészt az Egyesült Államokban szigorodtak a biztonsági intézkedések, másrészt nem lehetett elnyerni a közvélemény 
támogatását külföldi szervezeteket is felvonultató, küls ségeiben gyakran militáns tömegtüntetésekkel. A megmaradt mozgalom ráadásul a globalizáció helyett er sebben koncentrált a háborúellenességre, aminek eredményeképpen kiürült a globalizációkritikus mozgalom (Hadden és Tarrow, 2007). Jól illusztrálja ezt, hogy a Washingtonban 
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megrendezend  2001-es IMF–Világbank éves tanácskozásával szemben szervezett tüntetést a 
szervez k végül nem tartották meg. Az amerikai mozgalom szempontjából azonban nem volt feltétlenül kedvez tlen a közhangulat ilyen éles megváltozása. Az aktivisták a tömegtüntetések helyett látványos utcai performance-ok, színházi el adások segítségével adtak hangot ellenvéleményüknek. A mozgalmi szervezetek közvetlen lobbitevékenységbe kezdtek, er sítették a szervezetek think-tank jellegét (Paczynska, 2008: 14), ezzel közvetlenül is hozzájárultak a Szociális Világfórum 
mozgalom er södéséhez, végs  soron pedig a mozgalom intézményesedéséhez. Európában azonban a megváltozott amerikai külpolitika inkább er sítette a mozgalmat, els sorban a háborúellenes szárnyat. A mozgalom értelmezésében George W. Bush elnök külpolitikája, Irak megtámadása része a neoliberális globalizációnak. Európában inkább a pénzügyi válság és az annak kapcsán kibontakozó közbeszéd tereli el a közvélemény figyelmét az európai 
jóléti rendszerek fenntarthatóságáról. A regulációs intézkedésekr l szóló viták részei egy 

másik demobilizációs tényez nek, a szakpolitikai sikernek is. 3.5.3 A döntéshozatalba való bevonás: NGO-k és nemzetközi szervezetek A nemzetközi gazdasági szervezetekkel szembeni egyik kritika azok transzparenciájával, 
működésük demokratikus jellegével szemben fogalmazódott meg Seattle-ben. A folyamatos kritikák hatására ezen szervezetek – bár eltér  mértékben – szélesítették a részvétel 
lehet ségét civil szervezetek, magánszemélyek részére, valamint próbáltak eleget tenni az átláthatóság követelményének. A WTO tekintetében az 1996-ban kiadott Guidelines for Arrangements on Relations with Non-Governmental Organizations ad iránymutatást a világkereskedelmi szervezet és az NGO 
együttműködésére nézve. A Guidelines kimondja, hogy a civil szervezetek értékes információval segíthetik a WTO munkáját, abban azonban közvetlenül nem vehetnek részt. Az IMF-fel ellentétben ugyanakkor a WTO-nál regisztráltathatják magukat civil szervezetek, amelyek ezután három – különböz  jogosítványokat biztosító – státuszba sorolhatóak (Van 
den Bossche, 2006: 9). A regisztrált szervezeteknek lehet ségük nyílik arra, hogy részt vegyenek a Miniszteri Konferenciákon (7. táblázat). A WTO titkársága rendszeresen tart szimpóziumokat, amelyeken NGO-k képvisel i, kutatók, újságírók, üzletemberek regisztrálnak. Talán nem véletlen a globális tiltakozások tükrében, hogy 2003-ban alakult meg 
a WTO f igazgatójának személyes kezdeményezésére a 10 civil képvisel b l álló Informal 
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NGO Advisory Body, abból a célból, hogy állandó párbeszéd alakulhasson ki a befolyásos 
civil szervezetek és a f igazgató között (Van den Bossche :15). Miniszteri Konferencia Regisztrált NGO-k száma Megjelent NGO-k száma Singapore 1996 159 108 Geneva 1998 153 128 Seattle 1999 776 686 Doha 2001 651 370 Cancún 2003 961 795 Hong Kong 2005 1065 836 7. táblázat A WTO Miniszteri Konferencián regisztrált és megjelent NGO-k száma (Paczynska, 2008) A 1990-es évek második felét l az egyre er sebb kritikák hatására az IMF is b vítette kapcsolatait civil szervezetekkel, bár az NGO-k bevonása nem mérhet  a Világbank gyakorlatához. Hasonlóan a WTO-hoz, az IMF szerint a direkt elszámoltathatóság nem közvetlenül, hanem a tagországok kormányain keresztül történhet meg. Az IMF-nek nincs hivatalos akkreditációs eljárása, a civil szervezetekkel való konzultációra az éves és ad hoc 
tanácskozásokon, konferenciákon nyílik lehet ség (Rapinsky és Van den Bossche, 2007: 179-184). Ebben a tekintetben tehát az IMF továbbra is zárt, a párbeszédre többnyire informális keretek között adódik mód. A Világbank 2002 után kezdett fokozott párbeszédbe a civil szervezetek képvisel ivel, mind a szervezet központjában, mind lokális, illetve nemzeti szinten. A civil kapcsolatok fejlesztésének legfontosabb eszköze a 2003-ban alakult World Bank-Civil Society Joint Facilitation Committee, amelynek tagjai között olyan NGO-k találhatóak, mint az Amnesty International vagy a Transparency International (Paczynska, 2008: 14). A civil kapcsolatok tehát mindhárom szervezetnél – ha eltér  mértékben is – az ezredforduló környékén kaptak új 
er re, ami kétségkívül a globalizációkritikus tiltakozásoknak is köszönhet , az NGO-k 
bevonása révén ugyanis növelhet  a nemzetközi szervezetek elfogadottsága. A döntéshozatalba való bevonásról azonban egyik szervezet esetében sincs szó, az NGO-k részvétele inkább a döntések átláthatóságát növeli. 
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3.5.4 A mozgalom intézményesedése: a Szociális Világfórum 
Az els  Szociális Világfórumot Porto Alegre-ben rendezték 2001-ben. A brazil város már akkor azzal vívta ki a neoliberális gazdaságpolitika kritikusainak elismerését, hogy részvételi költségvetést vezetett be, azaz a város lakói a költségvetés meghatározott szegmense felett 
közvetlenül maguk dönthettek. Az SZVF szervez i tudatosan egy „ellen-Davost” kívántak 

létrehozni, ahol lehet ség nyílik az alternatív globalizációval kapcsolatos diskurzusok folytatására. 2001. június 11-én Sao Paulóban az SZVF nemzetközi tanácsa egy elvi 
nyilatkozatot adott ki, amely szerint „az SZVF szemben áll a neoliberális globalizációval, a 

t ke uralmával, az imperializmus bármely formájával, az állami er szakkal, a leigázás bármely formájával, az elidegenedéssel és elembertelenedéssel. Igenli az emberközpontú 
társadalmat, a környezet védelmét, a társadalmi igazságosságot, az egyenl séget, a népek szuverenitását (az ezeket szolgáló demokratikus intézményrendszert), az er szakmentességet, 

a szolidaritást. Eszközei a tapasztalatcsere, a demokratikus vita, a közös akciók” (Artner, 2003: 33). Az SZFV minden alkalommal szegényebb déli országban kerül megrendezésre, annak érdekében, hogy minél nagyobb számban vehessenek rajta részt a helyi civil szervezetek 
képvisel i, másrészt ezzel is jelzik a szervez k, hogy elkötelezettek a déli országok problémáinak kezelése iránt. A SZFV-en kerekasztal-, pódiumbeszélgetéseken vitatják meg az éppen aktuális kérdéseket a mozgalmi szervezetek képvisel i, ezzel er södik a szervezetek think-tank jellege. Az SZFV tulajdonképpen az egész globalizációkritikus mozgalom 
intézményesedésének tekinthet . 3.5.5 Szakpolitikai siker: szemléletváltozás a globális pénzügyek tekintetében A talán legismertebb globalizációkritikus szervezet, a több országban aktív Attac központi követelése a Tobin-adó, azaz a spekulatív t kemozgások megadóztatásának bevezetése volt. Ez az ötlet a globális pénzügyi válság nyomán a legmagasabb szinten merült fel, Angela Merkel és Nicolas Sarkozy közösen léptek fel az EU állam- és kormányf inek 2010-es csúcstalálkozóján a tranzakciós adó bevezetése érdekében. Az er teljesebb állami beavatkozás, a neoliberális paradigmán túlmutató megoldások konkrét foganatosítása természetesen a pénzügyi válságra adott válasz, ebben a tekintetben nehéz felmérni, milyen 
mértékben köthet ek a globalizációkritikus mozgalomhoz és tekinthet ek az általa elért eredményeknek. A mozgalmi eredmények felmérését nehezíti, hogy a politikai döntéseket 
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végs  soron állami szervek hozzák meg, a mozgalmi követelések a médiában jelennek meg, a 

mozgalom lehet ségeit pedig befolyásolják szövetségesei, illetve ellenfelei. Charles Tilly szemléletesen ábrázolja (Tilly, 1999: 269), hogy a mozgalmi követelések, a küls  behatások és a mozgalmi tevékenység metszetei közül egy terület (A) esetén igaz, hogy a mozgalmi tevékenység közvetlenül visszahat az eredeti mozgalmi követelésekre (lásd 14. ábra). A szemléletváltozást azonban nem egyedül a regulációs intézkedések jelzik, ugyanilyen üzenet az NGO-k fentebb bemutatott bevonása a nemzetközi gazdasági szervezetek munkájába.  14. ábra A mozgalmi eredmények azonosításának problémája A = Mozgalmi tevékenység hatásai, amelyek közvetlen következménnyel vannak a mozgalmi követelésekre. 
B = Mozgalmi tevékenységek és küls  befolyások együttes következménnyel vannak a mozgalmi követelésekre. 
C = Küls  események hatásai, amelyek közvetlen következménnyel vannak a mozgalmi követelésekre. D = Mozgalmi tevékenységek és küls  befolyások, amelyek nincsenek következménnyel a mozgalmi követelésekre. 3.5.6 Magyar globalizációkritikusok és demobilizáció 
A nemzetközi mozgalomnál bemutatott demobilizációs tényez k mellett Magyarországon további események is szerepet játszottak abban, hogy eltűntek az utcákról a 

globalizációkritikus tüntet k, attól függetlenül, hogy a globális mozgalom intézményesedése, 



93  
a tiltakozási dekonjunktúra önmagában is visszafogta a hazai mozgalmat. A hazai tiltakozások mögött álló szervezetek, mint a Védegylet, a Humanista Mozgalom, a Zöld Fiatalok jelentették a személyi és szervezeti bázisát a Lehet Más a Politikának (LMP), magának a pártnak a neve is a globalizációkritikus mozgalomra utal. A párt megalakulásával ugyanakkor a magyar globalizációkritikus mozgalom er forrásokat veszített, hiszen a korábbi mozgalmi 

szervez k energiájukat a pártépítésre, az aktivisták a kampányban való részvételre fordították, 

a mozgalmi mobilizáció helyett tehát a választói mozgósítás kapott els bbséget. Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy bizonyos tekintetben az LMP is része volt a globalizációkritikus mozgalomnak, azonban mint párt a politikai kérdéseknek nem csupán egy korlátozott szegmensével volt kénytelen foglalkozni, ezért a személyi és szervezeti er források újrarendezése kétségtelenül gyengítette a globalizációkritikus mozgalom tiltakozási potenciálját. Az LMP megalakulása mellett fontos szerepe volt a 2006-os szi eseményeknek, valamint a felfutó radikális jobboldali mobilizációnak abban, hogy a globalizációkritikus tiltakozások száma látványosan csökkent. Az szödi beszéd egyrészr l megváltoztatta a közvélemény 

figyelmét, egyre kevésbé tűnt fontosnak az Egyesült Államok külpolitikája, másfel l a radikális jobboldali tiltakozások fizikailag is elvették a teret a globalizációkritikus mobilizáció 
el l. Magyarországon a legtöbb tiltakozás Budapest belvárosára korlátozódik, ezért egy 

permanens mobilizációs id szakban, amikor a tiltakozások gyakran er szakosak, az utcai tüntetések szervezése komoly kockázatokat jelenthetett volna. A globalizációkritikusok 
összetűzésbe kerülhettek volna a radikális jobboldali tüntet kkel vagy akár a rend rséggel, továbbá elbizonytalaníthatták volna saját táborukat a demonstrációs eszköz alkalmasságával kapcsolatban, valamint a közvélemény is nehezebben tudta volna megkülönböztetni az egyes 
tiltakozókat egy olyan id szakban, amikor a megcélzott társadalmi csoportok körében az utcai 

tüntetés nem a legnépszerűbb akcióforma. 3.6 A magyar politikai lehet ségstruktúra hatása a globalizációkritikus mozgalom intézményesedésére A 2010-es választások eredményeképpen két új párt (Jobbik, LMP) jelent meg az 
Országgyűlésben, miközben két, korábbi rendszerváltó mozgalmakból kin tt párt (MDF, SZDSZ) vesztette el parlamenti mandátumait. Az LMP a politikai pártok azon típusát képviseli – jelesül a zöld pártcsaládot – amely Nyugat-Európában is az 1970-es, ill. az 1980-
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as években tűnt fel. Magyarországon természetesen nem volt el zmények nélküli az LMP megjelenése, hiszen elkötelezett környezetvéd k ülnek olyan pártok frakcióiban, amelyek önmeghatározásában és programalkotásában nem hangsúlyos az ökológia szempont (Kowalik, 
1999), azonban a zöld képvisel k jelenléte ellenére a választási kampányüzeneteket és parlamenti viták irányát nem szabta meg a politikai ökológia, ami természetesen több mint 
egyszerű környezetvédelem. Az új pártok megjelenésének és sikerének strukturális feltételeit vizsgálata bevett kutatási irányzat a pártkutatásban (Harmel és Robertson, 1985; Ignazi, 1996; Tavits, 2006; Bolleyer és Bytzek 2013). Az ún. mozgalmi pártok vagy új tipusú pártok 
esetében az er s mozgalmi háttér is egyike a strukturális feltételeknek, ami el mozdítja a párt 

megalakulását (Kitschelt 1989; Kaelberer 1998; Burchell 2002). Pár kívételt l eltekintve (Odmalm és Lees 2007), nem születtek kutatások a pártalapítás, mint mozgalmi stratégiai opció szempontjából. Ebben a fejezetben tehát nem önmagában az LMP alapításáról lesz szó, 
hanem a politikai lehet ségstruktúra, a lehet ségstruktúra azon elemeir l, amelyek befolyásolták, hogy az alternatív mozgalom a párt-orientált szervezeti modellt követi, azaz pártalapítás útjára lép.10 Arra a kérdésre keresem tehát a választ, hogy milyen körülmények 
befolyásolták Magyarországon a mozgalmi szerepl  intézményesedését. Ebben a fejezetben nem térek ki külön egy másik mozgalmi zöld párt, a mások mellett Lányi András által 2005-
ben alapított Él lánc Magyarországért intézményesedési kísérletre. Gunther és Diamond tipológiája (2003) szerint az LMP a mozgalmi pártok családjába tartozik, amelyek a politikai pártok és a mozgalmak közötti fluid határon helyezkednek el. Hagyományosan a bal-libertárius (mint pl. a német Zöldek) és a poszt-indusztriális jobboldali pártok (pl. az osztrák Szabadság Párt) tartoznak ebben a csoportba. A mozgalmi pártok megjelenése a képviselet rendszer problémáihoz, a hagyományos pártok érdekartikulációs 
hiányosságaihoz köthet ek (Ignazi, 1996: 553). A termelés, foglalkoztatás és oktatás strukturális átalakulása a fejlett nyugat-európai felszabadította ez egyént hagyományos 
társadalmi függéseit l és széles teret hagyott az egyéni önmegvalósításnak. A poszt-indusztriális társadalmakba való átmenet új részvételi igényeket és a poszt-materialista ügyekre koncentráló politikai agendát hozott létre. Ezen a társadalmi bázison jöttek létre aztán 
az új társadalmi mozgalmak a ‘60-as, ‘70-es években, amelyek stabilizálták a poszt-materiális törésvonalat és létrehoztak egy külön politikai teret a nyugat-európai baloldali-libertárius, ökológiai és Új Politika (New Politics) pártoknak, amelyek el ször a ‘70-es években jelentek 
meg (Kitschelt, 1988). A zöld pártok els  jelent s sikerére az els  közvetlen európai                                                  10 Az LMP megalakulásáról, szociológiai hátterér l lásd: Bozóki, 2014 
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parlamenti választás során, 1979-ben került sor Belgiumban, Németországban és Franciaországban. Bár a mandátumszerzéshez szükséges küszöböt nem érték el, de az így is inspiráló eredmény megágyazott a német, a francia és a holland zöld pártnak, hogy 1984-ben 
bejussanak az Európai Parlamentbe, kés bb pedig a nemzeti törvényhozásokba (Rootes, 1994). Ezek a pártok a poszt-materiális törésvonal mentén szervez dtek és szavazóik, 

támogatóik jellemz en közép- és fels -középosztályúak. Mivel az intézményesedés után is 
meg rzik intellektuális karakterüket, amiért szokás káder-pártként (Paastela, 2008: 72) is hivatkozni rájuk. Az LMP politikusai, támogatói között megtalálhatóak korábbi mozgalmárok is. Az LMP 
esetében a pártosodást sok éves civil, mozgalmi munka el zte meg, a párt tehát számíthatott azokra a szellemi teljesítményekre, aktivista hálózatokra és mozgósítási tapasztalatokra, amik 
olyan tiltakozó akciók során halmozódtak fel, mint az iraki háborúellenes tüntetések, a Zeng -
konfliktus, vagy a kerékpáros felvonulások. Bár a kívülállók számára ismeretlennek tűnt az ökopárt, és a politikai publicisztikában, elemzésekben is a program, a mondanivaló hiányát 
rótták fel közírók, elemz k, az LMP megalakulásánál bábáskodó mozgalmi szervezetek kidolgozott társadalompolitikai követelésekkel rendelkeztek. Az ökopolitika Magyarországon 
nem el zmények nélküli, komoly hagyományokkal rendelkezik már a rendszerváltást 
megel z  id szakból (lásd pl. Duna-kör). Az ökopolitikai mozgalom – a globalizációkritikus mozgalmon belüli viták ellenére – az LMP megalakulását megel z en sem volt kizárólagosan 

köthet  egyik nagy politikai blokkhoz sem. Magyarországon az LMP megjelenése nem kapcsolódik kizárólag az említett értékeltolódáshoz, a nyugat-európai példák és az azokat feldolgozó szakirodalom azonban segítenek a hazai jelenség, a mozgalmi dinamika és az új pártok intézményesedésének megértésében. 3.6.1 Társadalmi mozgalmak szervezeti modelljei  A 2.1 fejezetben bemutatott lehet ségstruktúra meghatározza többek között azt is, hogy milyen szervezeti séma dominál az egyes társadalmi mozgalmak esetében egy adott nemzeti környezetben. Dieter Rucht (1996) a lehetséges sémákat a grassroots, az érdekcsoport és a pártorientált modellel írja le. A domináns modell természetesen nem zárja ki, hogy más típusú 
szervezeti forma szerint is szervez dhessenek a mozgalmak, hiszen egy-egy mozgalom magában foglalhat grassroots szervezeteket, érdekcsoportokat és pártokat is. Hogy a tárgyalt magyar mozgalom segítségével érzékeltessük: az 1990-es években az alternatív mozgalmat az 
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érdekcsoport modell jellemezte. Rucht hipotézise szerint a mozgalmi szervezet gazdagabb 
er forrásokban, amennyiben nyitott a döntéshozatal, alacsonyabb a szakpolitikák 
érvényesítésének hatékonysága a hatóságok részér l, er sebbek a szövetségi hálók és gyengébbek a mozgalmak ellenfelei, valamint egységesebb a társadalom értékrendszere.  Másfel l – és ez a szempont témánk szerint értékesebb – a mozgalmi struktúra formálisabb, azaz inkább az érdekcsoport, ill. a pártorientált modellt követi, amennyiben nyitott a pártrendszer és a döntéshozatali mechanizmus, gyenge a szakpolitika-érvényesítés, gyengék a szövetségi rendszerek és er sebbek a mozgalmak ellenfelei (Rucht, 1996: 191-192). A szerz  a fenti séma alapján hasonlította össze a francia, nyugat-német, 
valamint az Egyesült Államok n -, ill. ökológiai mozgalmait. Megállapítása szerint a francia mozgalmak a pártorientált, az amerikaiak az érdekcsoport modellt követik, míg Nyugat-
Németországban mindhárom modellre jellemz  minták megtalálhatóak. Franciaországban nem sok eredménnyel kecsegtet a lobbi-politizálás, ezért érdemesebb új pártokat alakítani, amelyek, bár er s intézményi korlátokba ütköznek, a hagyományos pártokból való kiábrándulás miatt nagyobb parlamenti bejutási eséllyel rendelkeznek (lásd Le Verts és Nemzeti Front). Az Egyesült Államok politikai rendszerében új pártok számára a mandátumszerzés még tagállami szinten sem reális, ugyanakkor a lobbitevékenységnek, az 
érdekvédelmi politizálásnak régi hagyománya él az amerikai politikai kultúrában, így a n - és 
ökológiai mozgalmon belül is dominál az érdekcsoport modell. Németországban er s a mozgalmi szektor, a föderális államszerkezet és a tartományok szerint is szervez d  közigazgatási és alkotmánybíráskodási rendszer az érdekvédelmi csoportok esélyeit növeli. A föderális berendezkedés azonban új pártok alapítására is ösztönöz, hiszen több színtér is 
adódik a megmérettetésre, másfel l általánosságban is meghatározó a pártok dominanciája a német politikában (Rucht, 1996: 199-201). 
Ha a politikai lehet ségstruktúra analitikai kereteinek segítségével kívánjuk megérteni azokat a körülményeket, amelyek az alternatív mozgalom intézményesedéséhez vezettek, azaz az 
LMP megalakulásához, figyelembe kell venni, hogy a politikai lehet ségstruktúra – ahogyan azt Dieter Rucht is kiemeli – állandó változásban van, és maguk a mozgalmak is hatással vannak környezetükre. Az alternatív mozgalmak tekintetében pedig nem ugyanazok a 
mozgalmi struktúrát érint  küls  körülmények, ami a szövetségi hálózatok, valamint a 

mozgalom ellenfelei esetében magától értet d ek, és az adott kormányzati közpolitika is máshogyan hat a mozgalom által középpontba állított ügyre, vagy ügyek halmazára. 
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3.6.2 A pártrendszer és a döntéshozatal nyitottsága A 2010-ig hatályban lév  magyar választási rendszert nem lehetett leírni a bevett arányos-többségi dichotómia mentén, a vegyes rendszer nem egyszerűen átmenetet jelent a két 

klasszikus típus között, hanem új min séget jelez (Fábián és Kovács, 1996: 60-62). Magyarországon a mandátumok kiszámításának módja mellett a pártrendszer zártságát mutatja, hogy egészen a 2010-es választásokig küls  er  nem volt képes mandátumot szerezni 

az Országgyűlésben. A pártrendszer zártsága, a jelölés rendszere, tehát a képvisel jelöltek 

indításához, valamint a területi és országos lista állításához szükséges mennyiségű 

ajánlószelvény összegyűjtése azonban arra sarkallja az új kihívókat, hogy hatékony szervezeti struktúrát, kiterjedt aktivista hálózatot építsenek ki, ahogyan ezt Németországban az öt százalékos parlamenti küszöb is eredményezi (Rucht, 1996: 201). A döntéshozatali eljárásban való részvételt biztosítja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, amelynek értelmében az állampolgárok – személyesen vagy civil szervezetek útján – jogosultak részt venni a környezettel kapcsolatos 
eljárásban. A civil szervezetek további döntéshozatali bevonását er síti a területfejlesztésr l 

és a területrendezésr l szóló 1996. évi XXI. törvény és a 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet. 
A jogszabályokba foglalt széles részvételi lehet ségek mellett egy, a témával foglalkozó, 

szakért i mélyinterjúkon alapuló tanulmány azonban kiemeli, hogy a hatékony társadalmi részvételt akadályozzák az eljárási jogszabályok hiányosságai. További probléma, hogy a valódi alternatívák megfogalmazásában nem vehetnek részt a civil szervezetek: már kész 
szakért i anyagokat véleményezhetnek, a részvétel gyakran kimerül a tájékoztatásban (Bela et al. 2003). Míg a pártrendszer zártsága a mozgalom számára adott körülmény, a döntéshozatali rendszer az alternatív mozgalom civil szervezetei számára, bár némileg korlátozott módon, de 
hozzáférhet  a társadalmi részvétel rendszerén keresztül. 3.6.3 Közpolitikai hatékonyság A közpolitikai hatékonyság tulajdonképpen azokra a társadalmi, politikai ügyekre vonatkozik, amelyekre a mozgalom tevékenysége, követelései irányulnak. Amennyiben az állam nem képes, ill. nem hajlandó kezelni ezeket a problémákat, az a formálisabb szervezet kialakítása 
felé ösztönzi a mozgalmakat, végs  soron pedig a mozgalomból kinöv  politikai párt programjának gerincét képezhetik ezek a kérdések. A globalizációkritikus mozgalom 
vonatkozásában nem lehet felfedezni olyan er s politikai visszhangot kiváltó ügyet, amelynek 
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kapcsán megvalósulna a közpolitikai kudarc, azonban a kelet-európai közpolitikai rendszerek olyan strukturális problémákkal küzdenek, amelyek különböznek a bürokrácia általános hiányosságaitól és tipizálhatóak a posztkommunista államok tekintetében (Hajnal, 2006: 152-
153). Az alternatív mozgalom fel l a közpolitikai inkompetencia a nemzetközi gyakorlatok 

tekintetében feltűn  és nem egy adott közpolitikai cél megvalósítása során nyilvánul meg. 3.6.4 Szövetségesek és ellenfelek A 2002–2010 közötti ciklusok alatt a globalizációkritikus mozgalom élvezett bizonyos 
mértékű támogatást az ellenzék részér l. A mozgalom az akkori ellenzéki sajtó támogatását 

élvezte a mozgalom számára kulcsfontosságú konfliktus, a Zeng -ügy kapcsán, a globalizációkritikusok azonban minden esetben próbálták elhárítani annak látszatát, hogy a tiltakozásokat tulajdonképpen a bal-jobb tömblogika motiválná. A mozgalom a nemzetközi globalizációkritikus mozgalomba való beágyazottsága révén számíthatott külföldi támogatók segítségére is, így a globális mozgalom neves képvisel i (Noam Chomsky, José Bové) rendszeresen megjelentek az alternatív aktivisták által szervezett eseményeken. 
A mozgalom szövetségeseinek vizsgálatakor fontos szem el tt tartani, hogy ne soroljunk fel 

olyan szerepl ket, amelyek tulajdonképpen maguk is a mozgalomhoz tartoznak (így a 
természetvéd  vagy az emberi jogokkal foglalkozó bejegyzett civil szervezetek nem 

számítanak küls  szövetségesnek), a mozgalom ellenfeleinek meghatározásakor azonban 

egyértelműbb a helyzet. Az alternatívok az egész politikai establishmenttel szemben 
határozták meg magukat, de a Zeng -ügy kapcsán maguk is konfliktusba kerültek a kormánnyal. 

Lehetőségstruktúra eleme Jellemzők pártrendszer zárt döntéshozatal korlátozottan hozzáférhet  közpolitikai hatékonyság közepes szövetségesek gyengék ellenfelek közepesen er sek 8. táblázat A politikai lehet ségstruktúra elemei a globalizációkritikus mozgalom tekintetében 
A 8. táblázatban a politikai lehet ségek rendszerét ábrázolja a globalizációkritikus mozgalom 

tekintetében. A pártrendszer zártnak tekinthet , ami Rucht hipotézise szerint nem a pártorientált modellnek kedvez, azonban bizonyos ponton túl ez éppen ellentétesen hat, 
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ahogyan erre fentebb Eisinger kapcsán már utaltunk. A társadalmi egyeztetések lehet séget adnak a civil szervezeteknek, hogy bekapcsolódhassanak a környezetvédelmi döntéshozatalba, aminek eredménye, hogy az alternatív mozgalmon belül markáns a formális szervezetek szerepe. A magyar globalizációkritikus mozgalom azonban csak az általános és a kelet-európai posztkommunista államokra jellemz  közpolitikai anomáliákkal szembesül. Az alternatívok gyenge szövetségesekkel rendelkeznek, és bár a mozgalom az egész politikai elittel szemben határozta meg önmagát, valamint egy-egy ügy kapcsán konfliktusba kerültek 
önkormányzatokkal, minisztériumokkal, mégsem volt er s a kormányzati fellépés velük szemben.    
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4. Mozgalmi innovációk a magyar globalizációkritikus mozgalom eszköztárában A dolgozat negyedik fejezetében azokat az innovatív elemeket veszem sorra, amelyek megkülönböztetik a magyar globalizációkritikus mozgalmat a korábbi alternatívoktól, a szakpolitikai zöld érdekérvényesítést l. Ezek azok az elemek, amelyek hozzájárultak a mozgalom korábban már említett kiteljesedéséhez. Ezek a mediatizált tüntetés, a nemzetközi globalizációkritikus mozgalomban használt értelmezési keretek, az internetes és identitásalapú mozgósítás valamint a látványos akcióformák. Az egyes elemeket külön fejezetekben 
tárgyalja a dolgozat, azonban mégis szorosan összefügg  jelenségekr l van szó. Mindegyik elem ugyanis a társadalmi nyilvánosság megváltozásához, az alternatív nyilvánossághoz való 
könnyebb hozzáféréshez köt dik. A digitális kommunikáció b vülése lehet vé tette a támogatók közvetlen elérését, megkönnyítette a mozgalomhoz való csatlakozást. A 
kereskedelmi televíziók megjelenése és els sorban az internetes média új hírszerkesztési stílust is megteremtett, ami közelebb állt a globalizációkritikusok életmód-politizálásához. A látványos tiltakozási elemek továbbá izgalmas, jól fotózható tartalmat is jelentettek a média számára. 4.1 Mozgalmi kommunikáció, mediatizált tüntetés Brian McNair a politikai kommunikációt úgy határozza meg, mint a politikával kapcsolatos 
szándékolt, célszerű kommunikációt. Definíciója szerint a politikai kommunikáció körébe 

tartozik a politikusok és más politikai szerepl k valamilyen adott cél elérése érdekében folytatott kommunikációja, továbbá azok a kommunikációs aktusok, amelyek ezeket a 
szerepl ket célozzák meg nem politikai aktorok részér l, akik jellemz en a választók és a 

média véleményformálói, végül ezekr l a szerepl kr l és cselekvéseikr l szóló kommunikáció a médiában (McNair, 2003: 4). Ha a társadalmi mozgalmakra kívánjuk 
leszűkíteni ezt a definíciót, akkor a mozgalomtól érkez , a mozgalomnak címzett, ill. a 

mozgalomról szóló kommunikáció tekinthet  relevánsnak. Ebb l a meghatározásból azonban kimarad a mozgalmon belüli kommunikáció, amely a demokratikus politikai rendszerekben 
jellemz en szintén nyilvánosan zajlik. A mozgalom megjelenését kiváltó társadalmi 

problémák, az ellenfelek, célok beazonosítása, a támogatók rekrutációja, a követend  stratégia 
tisztázása is gyakran a nyilvánosság el tt folyik, már amennyiben nem földalatti, titkos 

szervez désekr l van szó. A politikai kommunikáció leszűkítése egy-egy vezet , szervezet 



101  
megnyilatkozásaira pedig éppen azért nem célra vezet , mert nem egyes civil szervezetek, hanem a társadalmi mozgalom kommunikációja a vizsgálat tárgya.  
Különös jelent séget nyer ez a 21. században a kommunikációs eszközökhöz és a 

nyilvánossághoz való szélesebb hozzáférés miatt. A bevezet ben meghatározott társadalmi mozgalom definíció értelmében a társadalmi mozgalmon belüli kommunikáció az 
állampolgárok közötti kommunikációnak tekinthet . A definíció szerint ugyanis mozgalom egy sajátos folyamat, olyan mechanizmusok összessége, amelynek révén az egyének a kollektív cselekvés részesei lehetnek. Ebben a folyamatban az egyének konfliktusban állnak 
világosan beazonosítható ellenfelekkel, sűrű, informális hálózatokba szervez dnek és egy 

rájuk jellemz  kollektív identitás kapcsolja össze ket, ami képes kialakítani a kölcsönös szolidaritást is. Az állampolgárok mozgalmi kommunikációja azonban ugyanúgy valamilyen 
cél elérése érdekében történik, mint McNair definíciójában a politikai szerepl ké. A 

mozgalmi kommunikáció másfel l természetesen a mozgalomban részes szervezetek kommunikációja is. A mozgalmi szervezetek ebben a sémában adják azokat a mechanizmusokat, amik révén az állampolgárok bekapcsolódhatnak a kollektív cselekvésbe. 
A társadalmi mozgalmak kommunikációja tehát ebb l a kett ségb l fakad. Nem szűkíthet  le a mozgalmi szervezetek PR és sajtó tevékenységére, vezet ik megszólalásaira, 

nyilatkozataikra. A mozgalmi cselekvésnek másfel l minden egyes mozzanatát politikai 

kommunikációnak lehetne tekinteni, így magát a tiltakozásokat, a kollektív identitást er sít  gyakorlatokat, az új társadalmi mozgalmak óta jellemz  horizontális döntéshozatalt. Ebben a fejezetben kifejezetten a globalizációkritikus mozgalom és a média kapcsolatáról, a mozgalom médiagyakorlatáról lesz szó. A kés bbi fejezetekben bemutatott további innovatív elem, tehát az globális értelmezési keretek használata, az internetes mozgósítás és a látványos tiltakozási elemek széles értelemben véve hozzátartozik a mozgalom kommunikációs gyakorlatához. 4.1.1 Társadalmi mozgalmak és társadalmi nyilvánosság A mozgalmak már nem els sorban közvetlenül szólítják meg a lehetséges támogatókat, mint 

tették azt a modern tömegkommunikáció megjelenése el tt (Tilly, 2004). A szórólapok, plakátok, fórumok most sem hiányoznak a mozgalmak kelléktárából, azonban önmagukban 
nem elegend ek a sikerhez. „Egy mozgalom, amelyr l senki sem tudósít, nem is létezik” (Raschke, 1985:343). A mozgalmak a nyilvánosságon keresztül keresnek támogatókat, 
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gyűjtenek er forrásokat, kommunikálnak a többi politikai szerepl vel, más mozgalmakkal, hatóságokkal, ahogyan k is a médián keresztül üzennek vissza. Az állam emberei nem hívják 

fel telefonon a mozgalmi vezet ket, amennyiben tájékoztatni akarják ket, hanem 

sajtótájékoztatót tartanak. A média az els dleges közvetít  az egyes aktorok között. Ez a nyilvánosság nem egyenl  az emberek aggregát véleményével, hanem a társadalmi rendszerre vonatkozik, ami magából a kommunikációból épül fel (Luhmann, 1990: 172). Így a nyilvánosság meghatározásával magát a társadalmi rendszert lehet befolyásolni. Nem véletlen, hogy a modern nyilvánosság megjelenésével egy id ben, a civil társadalom kialakulásával jelentek meg a modern értelemben vett társadalmi mozgalmak. A politikai 
állam és a polgári társadalom szétválása, valamint a kett  közötti közvetít rendszer termelte ki a társadalmi mozgalmakat (Szabó, 2001: 25). A társadalmi mozgalmaknak közvetlenül – a kollektív cselekvés útján – vagy közvetve a sajtón keresztül is betölthetik érdekérvényesít , 

nyomásgyakorló szerepüket. A tömegmédiumok közül politikai közvetít i szerepre els ként, a 19. század második harmadában a munkásmozgalom kiszélesedésével az újság tett szert, míg a huszadik század 60-as évek diákmozgalmai a televíziónak köszönhették a gyors és 
hatásos mozgalmi mobilizációt, a kedvez  visszhangot (Raschke, 1985: 343). Azok a mozgalmak, amelyek nem rendelkeznek stabil társadalmi bázissal, sokszor egyedül a sajtóra 
támaszkodhatnak. Ennek el nye a gyors mobilizálási képesség, de ugyanígy fenyegeti a médiafigyelem lankadása az egész mozgalom létét, ahogyan az a 60-as évek polgárjogi-, diák- és háborúellenes mozgalmaival történt az Egyesült Államokban (Oberschall, 1993: 279). Egyes mozgalmak gondosan megtervezik és kivitelezik akcióikat, hogy minél nagyobb médiafigyelmet kapjanak. Azonban ez a gyakorlat a mozgalmon belüli demokratikus 
döntéshozatal kárára megy, er síti a vezet k hatalmát, hatalom- és hatásköri centralizációhoz vezet (Klein, 1996). 
A mozgalmak megjelenését a médiában er sen befolyásolja a sajtó szelekciója. Különböz  kritériumok alapján készülnek az egyes tudósítások (McCarthy et al., 1996: 28-29): 1. Az 
információgyűjtés rutinszerű az újságírói munkában, a megbízható és „hiteles” hivatalos 

intézmények kiszűrik az alternatív forrásokat. 2. A hírérték mutatja meg, hogy mennyire alkalmas a hír a figyelem felkeltésére, mivel ezzel lehet a példányszámot, illetve a nézettséget növelni. Egy hír annál értékesebb, minél ismertebb a történés alanya, minél súlyosabb 
következményekkel jár és minél szokatlanabb. Kulturális szempontból akkor jelent s az esemény, ha a szerepl k, az esemény és a cselekmény ismert. 3. Befolyásolja a hírszerkesztési 

elveket, hogy az egyes szerkeszt ségek profitorientált vállalkozások tulajdonai, 
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következésképp nem jelentetnek meg semmit, ami a tulajdonos érdekeivel ellentétes. Különösen érvényes ez a társadalmi mozgalmak esetében, hiszen azok gyakran éppen a 
hatalmi pozícióban lév  szerepl k - így a médiavállalkozások - kihívói. Ismert a nyugat-berlini sajtómágnás Axel Springer és az akkori diákmozgalom közötti ellentét. 4. A médiafigyelem ciklikus: egyes témák háttérbe szorulhatnak, míg mások aránytalanul sokat szerepelnek a sajtóban. 
Egy kollektív akcióról szóló tudósítás a sajtón keresztül el segítheti a mozgalom diffúzióját is, a gyakorlat könnyen lemásolható, a megvalósított cselekmény híre azt sugallhatja, hogy az akciónak van értelme (Oberschall, 1993: 222-224). Az akciónak a nyilvánosság többi 
szerepl jéb l kiváltott reakciók mértékét Ruud Koopmans az üzenet rezonanciájának nevezi (Koopmans, 2004: 374). Az ilyen üzenetek egyrészt tovább terjedhetnek, a másolás révén a 
potenciális szövetségi hálózat magjai lehetnek, és amennyiben intézményesített szerepl k is szimpatizálnak az üggyel, az egyébként presztízshiányos mozgalom hasznot húzhat a 
támogatók társadalmi t kéjéb l. Egy követelés támogatottságát, elfogadottságát annak legitimitása mutatja meg (Koopmans, 2004: 375). A magas legitimitású céloknak alacsony 
maradhat a rezonanciájuk, hiszen egy általános elfogadottságnak örvend  követelés nem vált 

ki különösebb érdekl dést. Ezzel szemben ha a célok az alacsony legitimitású viták kereszttüzében állnak, rezonanciájuk növekedhet. Mivel a negatív rezonancia is segítheti a mozgalom diffúzióját, a társadalmi mozgalmak ágenseinek sokszor választaniuk kell, hogy üzenetük legitimitását vagy rezonanciáját preferálják-e a másik kárára. 4.1.3 A globalizációkritikusok médiagyakorlata: az Úttör  Áruház elfoglalása A 2010-es években új kísérletek születtek a mozgalmi kommunikáció kutatására, a politikai kommunikáció és a társadalmi mozgalmak kommunikációjának kutatása közötti szakadék áthidalására. A politikai kommunikációban hagyományosan megkülönböztették az üzeneteket 
küld  politikusok és az azokat vev  állampolgárok szerepét, továbbá úgy tekintettek a 

mozgalmakra, mint gyenge szerepl kre (della Porta 2013: 26-27). Egy másik kritika szerint a 
mozgalmak kommunikációját érint  kutatások kett s elfogultságuk miatt nem voltak képesek helyesen megragadni tárgyukat. A kutatók ugyanis a mozgalmak kommunikációját az egyes 
típusok (f sodrú, alternatív) és technológiák (online, offline) szerint kutatják, ezért 
szükségszerűen csak korlátozott mértékben képesek megérteni a mozgalmi kommunikációs folyamatokat, hiszen nincs kapcsolat az egyes szintek között (Mattoni, 2013: 43-44). Alice 
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Mattoni és Emiliano Treré (2014: 256) ezért ajánl egy olyan sémát, amelyben összekapcsolódnak az egyes szintek (egyéni aktorok, kollektív aktorok, társadalmi mozgalmi családok), és az egyes tevékenységek (média gyakorlatok, mediáció, mediatizáció). Ezek kapcsolódnak a társadalmi gyakorlatokhoz, az összetettebb a társadalmi mechanizmusokhoz 
és végül az átfogóbb társadalmi folyamatokhoz. A következ kben a fenti séma alapján 

mutatom be a hazai globalizációkritikus mozgalom médiatevékenységét a budapesti Úttör  Áruház és a Kazinczy utca 41. szám alatti ház elfoglalásának példáján keresztül. Az esettanulmány megírásához a sajtó és a mozgalom írott anyagai mellett három egykori aktivistával és a témával behatóan foglalkozó újságíróval folytatott mélyinterjúkra támaszkodom. A házfoglalás bevett gyakorlata az autonóm csoportoknak Nyugat-Európában már az 1970-es 
évekt l kezdve. A házfoglalásnak van egy szociális és egy kritikai, politikai dimenziója is. A nyugati nagyvárosoknak, mint Amszterdam, Berlin, Koppenhága az autonóm házfoglalók a régi városrészek átépítése, gazdasági újrahasznosítása ellen tiltakoztak az üresen álló épületek elfoglalásával. Ez az ellenállási forma reakció a város funkcióváltására és az azzal 
párhuzamos beavatkozási kísérletekre. Ebben az id szakban válik a nagyváros az ipari termelés központjából a szolgáltatások, pénzügyi műveletek helyévé. A folyamat része volt, 

hogy egyre megfizethetetlenebbé vált a bérlakások egyébként is szűk köre, ami els sorban a fiatal munkásságot érintette. Amszterdamban a városvezetés úgy döntött, hogy Nieuwmarktbuurt városészt lerombolja, ami el segítette a helyi lakosok és a házfoglalók 

koalícióját (Uitermark, 2004: 231). A házfoglalás szociális dimenziója fontos maradt a ‘90-es években, így Párizsban is (Body-Gendrot, 2000), azonban az fokozatosan visszaszorult és egyre inkább alternatív, kritikai térként funkcionáltak az autonóm szubkultúra (Rink, 2000), majd a globalizációkritikus mozgalmon belül vált a házfoglalás egy innovatív tiltakozási formává (Martinez, 2007). 
Az Úttör  Áruházat11 2004 október végén foglalta el a globalizációkritikus Centrum Csoport, amelyik a nevét az épületben talált centrumos zacskókról kölcsönözte. Az aktivisták a mintegy két hét alatt, amit az elhagyott áruházban eltöltöttek, kitakarították, kifestették a használatba vont helyiségeket, valamint ezekbe bútorokat, könyveket szállítottak. Az foglalt 
házban többek között kávézót, kiállítótermet, becsületkasszás büfét és a különböz                                                   11 Az Úttör  Áruház mellett hosszabb ideig állt fenn az AK47-nek nevezett mozgalmi tér. A magyar foglaltház-
mozgalomhoz és a házfoglalás kulturális és közösségi jelent ségéhez lásd Dunajcsik Péter Maxigas (2006). 
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társadalomkritikai műveket, fanzinokat, alternatív médiát kínáló info-shopot rendeztek be. Az 
áruház harmadik emeletén lév  helyiségeket lakótérré alakították, valamint itt tartották az 

épületet és a csoportot érint  konszenzusos döntéseket. A szervezeti struktúra, a döntéshozatal nem csak gyakorlati okokból volt lényeges a házfoglalók számára, hanem tükrözte a mozgalom által hordozott értékeket is. A hierarchia-ellenességet, hálózatos szervezetet, a 
közvetlen demokráciát el ször az újbaloldal vezette be a mozgalmi gyakorlatba, majd kés bb átvették az új társadalmi mozgalmak. Ezeknek a technikáknak az elterjedése mögött az a felismerés húzódik meg, hogy a társadalmi változás eléréséhez nem a hatalom megragadása az elégséges eszköz, ahogyan azt a kommunista és a szociáldemokrata pártok vallották, hanem az alternatív demokratikus struktúrák segítségével valósítható meg. Többek között az globalizációkritikus mozgalmak valamint kés bb az Occupy, de a hazai hallgatói mozgalom is használta a közvetlen demokratikus módszereket, vagy másként fogalmazva a horizontális döntéshozatali megoldásokat (Maeckelbergh, 2012). A konszenzus elérésére az ismert kézjeleket, gesztusokat alkalmazzák, aminek négy alaptípusa alakult ki: az egyetértés, az egyet nem értés, a megszakítás és a vétó. Egy másik gyakorlat az ún. emberi mikrofon. Ahhoz, hogy minden résztvev t elérjenek a nagyobb tüntetéseken, azok, akik hallótávolságban vannak a szónok minden mindatát elismétlik. A horizontális döntéshozatalnak, ill. információ átadásnak ezek a praktikus megoldásai a tiltakozók aktív 
együttműködését kívánják meg, ezzel er sítik a kollektív identitást, és az interakción keresztül stabilizálják az aktivisták hálózatát. Az aktivisták célja végs  soron az volt, hogy egy független, alternatív kulturális központot hozzanak létre, ahol helytörténeti kiállításokat, színjátszó kört, filmklubot, tanulószobát rendezhetnek be. A csoport azt is deklarálta, hogy nem céljából voltak az épületben, hanem a köz javát kívánták szolgálni egy nem profit-orientált közösségi tér kialakításával egy egyébként is használaton kívüli épületben. A Centrum Csoport akciója meghatározásuk 
szerint tehát nem öncélú lázadás, hanem “tiltakozás a közterek elhanyagoltsága, a fiatalok lakásproblémái, a műemlékvédelmi intézkedések eltussolása és a hajléktalanság ellen” (Centrum Média Igazgatóság, 2004). A házfoglaló mintegy tíz nappal az ingatlan elfoglalása 
után megnyitották azt a “szomszédság” és a sajtó számára is. Az alkalomból kiállításmegnyitót, filmvetítést és beszélgetést tartottak. Miután a tulajdonos a sajtóból értesült a Centrum Áruház elfoglalásáról, az aktivistáknak pár nap után el kellett hagyniuk az 
épületet, mivel az életveszélyes volt. Egy évvel kés bb, 2005 október 1-én a Kazinczy utca 
41. szám alatt lév  épületet foglalták el az aktivisták. Ezúttal nem életveszélyes és 
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önkormányzati tulajdonban lév  épületr l volt szó. Az aktivisták nem kés bb hívták meg a 

sajtót, hanem az  jelenlétükben kezdték meg a foglalást. Másnap megjelent a rend rség is a 

helyszínen, majd a csoport résztvev i Hont András Fideszes önkormányzati képvisel  tárgyaltak, és abban állapodtak meg, hogy elhagyják a helyszínt, de kés bb tárgyalnak egy alternatív közösségi tér létrehozásáról Demeter Tamás alpolgármesterrel (Centrum Média Igazgatóság, 2004). A házfoglalások során a mozgalmi kommunikáció változatos eszközökkel, több szinten, 
különböz  csoportokat megcélozva folyt. A házfoglaló akciók idejében már bevett eszköz 

volt az internetes kommunikáció, levelez listák használata, azonban nem létezett még a közösségi média a jelenleg ismert formájában, valamint hiányoztak a képek felvételére és azonnali továbbítására alkalmas eszközök (okos telefon). A hálózati infrastruktúra is lassabb 
internetkapcsolatot tett csak lehet vé, valamint nem voltak olyan széles körben elterjedtek a vezeték nélküli hálózatok. Ha a Mattoni és Treré által felvázolt integrált sémát kívánjuk követni, akkor mikro-, mezo- és makroszinten érdemes megvizsgálni a Centrum Csoport 
kommunikációját a két házfoglalás során. Az egyénre, az aktivistára jellemz  média gyakorlatok közé tartozik az akció megszervezéséhez szükséges kommunikáció, amely a 
tiltakozási forma konspiratív jellegéb l következ en els sorban csak a bels , aktivista 

közegre terjedt ki. Ebben a folyamatban a szervez k használtak online (levelez lista) és hagyományos, offline formákat is, mint az aktivista találkozók és konszenzusos döntéshozatal 
az elfoglalt Úttör  Áruház harmadik emeletén. A házfoglalások kifejezett célja egy független, 

alternatív kulturális tér megteremtése volt, valamint mindkét alkalommal ennek megfelel en dekorálták, kiállítási térré alakították az elfoglalt épületeket az aktivisták. A Kazinczy utcában 
ráadásul azt tervezték, hogy ha rájuk tör a rend rség és er szakkal kívánja kiüríttetni az 

épületet, akkor nem elbarikádozzák magukat, hanem egy sajátos “dadaista performansz” segítségével védik meg magukat. Ennek lényege az lett volna, hogy mindenki folytatja a 
rend rségi beavatkozás el tt megkezdett tevékenységét, ügyet sem vetve a hatósági 

intézkedésre. Az aktivisták tehát maguk is egy műalkotás részévé válnak, ebbéli cselekedtük 
pedig szintén média gyakorlatnak tekinthet . Mezo szinten a mozgalmi kommunikációs cselekvés a mediációhoz, közvetítéshez kapcsolódik. A mediáció az alkalmazott sémában arra vonatkozik, ahogy az aktivista média gyakorlatok összessége befolyásolja, alakítja a média tartalmát és formáját. A mozgalmak tehát egyszerre szeretnék eljuttatni üzenetüket, másrészt alakítani akarják a hírfolyam irányát, 
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cirkulációját, az uralkodó interpretációs sémákat (Mattoni és Treré, 2014: 260). Az egyéni 
művészeti média gyakorlatok révén a házfoglalás célja a sajtónyilatkozatok mellett a 
művészeti cselekvésben, kiállításban közvetít dik a támogatók és a sajtó felé is. A mezo 

szinten nyílik lehet ség arra, hogy mások is bekapcsolódhassanak a mozgalomba. Az Úttör  Áruházban külön megnyitó rendezvényt tartottak, amire meghívták a sajtó képvisel it is és meghirdették a globalizációkritikus mozgalom saját csatornáin is, így a kés bb bemutatásra magyar indymedián is. A foglaltházak nyilvános bemutatása után nem sokáig maradhattak az aktivisták az épületekben, így nem volt alkalmuk a lehetséges támogatóknak becsatlakozniuk 
és így a mediáció aktív részesivé válniuk. A bels  körön kívüliek tehát csak a mediáció célcsoportjai maradhattak. Mivel azonban az akcióról hírt adott többek között az MTI, az RTL Klub, a Népszabadság valamint olyan országos internetes médiumok, mint az index.hu és az origo.hu, így - ha a konkrét házfoglaláshoz nem is - lehet vé vált a csatlakozás a szélesebb globalizációkritikus mozgalomhoz. Végül a makroszinten a mediatizáció folyamata ragadható meg a mozgalom vonatkozásában. A mediatizáció nem csupán a mozgalom alkalmazkodását jelenti a média logikájához, de mivel a média is változik a társadalmi, kulturális hatások nyomán, így a mozgalmak is alakítják a média struktúráját, gyakorlatát. A “news coverage” megközelítés szerint a médiának és a társadalmi mozgalmaknak kölcsönösen szükségük van a másikra, egymásra utaltak, hiszen a mozgalom szeretné, ha a média tudósítana róla, a médiának pedig szüksége van a hírekre (Gamson és Wolfsfeld, 1993: 115-116). Ez a kapcsolat azonban némileg aszimmetrikus, méghozzá a média javára. A mozgalmak ugyanis a médián keresztül érhetik el a támogatóikat a legkönnyebben, továbbá a média figyelme önmagában is igazolhatja ügyüket, valamint kiszélesíthetik a konfliktust a nyilvánosság segítségével, emelhetik a tétet. A médiareprezentációnak három olyan eleme van, ami különösen meghatározó lehet a mozgalom szempontjából. Fontos, hogy mennyire veszik komolyan a média a mozgalmat, hajlandó-e kommunikálni a mozgalom értelmezési keretét és végül lényeges, hogy szimpatizál-e a média a mozgalommal. A kapcsolat azonban kétirányú, a média is közvetlen hatással lehet a mozgalomra. A médiafigyelem kiemelhet egy-egy aktivistát, akik így a mozgalom vezet ivé avanzsálódhatnak, a médiatájkép befolyásolhatja azt is, hogy mely tiltakozási eszközt fogja alkalmazni a mozgalom és végül a keretezési stratégiára is hatással lehet (Gamson és Wolfsfeld, 1993: 120-123). 
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A Centrum Csoport aktivistái tudatosan szervezték meg a sajtó bevonását akciójukba. Az 
Úttör  Áruház elfoglalása után tíz nappal hívták meg a stábokat a megnyitóra, míg a Kazinczy utcánál magára az elfoglalás aktusára hívták meg a sajtót. A mozgalomhoz közelálló, baráti 
újságírók részt is vettek “belülr l” az akcióban, akiknek kés bb fontos szerepük volt abban. A 

korábbi házfoglalásnak és a megtervezett sajtóakciónak köszönhet en kell  mértékben értesülhetett a közvélemény a házfoglalókat, de a baráti újságírók érdeme volt az is, hogy saját szerkeszt ségükkel is megismertették a globalizációkritikusok céljait, érvrendszerét, 

hiszen a jobb és a baloldali f sodrú médiában is ismeretlen volt a mozgalom, amelyet gyakran 

“antiglobalizációsként” stigmatizáltak. Újságíró interjúalanyom elmondta, hogy mennyire megfogta a foglaltházak szellemisége a sajtó meghívott munkatársait. A kulturális és generációs közelség, az urbánus közeg, a nyitottság az új kommunikációs technológiákra és 
média formátumokra való nyitottság mindkét csoport esetében lehet séget adott némi közeledésre, miközben a globalizációkritikusok fenntartással kezelték a gonzo-újságírás akkor 
felfutó képvisel it. A mozgalom látványos akciói azonban anyagot szolgáltattak a médiumoknak, akik pedig felületet biztosítottak a globalizációkritikus mozgalomnak. Ennek 
fontossága azért is kiemelend , mert - ahogy egyik aktivista interjúalanyom elmondta - éppen a látványosabb, színesebb akciók különböztették meg az globalizációkritikus mozgalmat a 
korábbi zöld szervezetekt l. 4.1.4 A globalizációkritikus mozgalmi média: az indymedia Külön érdemes kitérni a globalizációkritikus mozgalom saját sajtójára, a nemzetközi 
hálózatként létez  indymediára, azaz az Independent Media Center-re (IMC). Az IMC 1999-ben jött létre több független és alternatív médium, újságíró kezdeményezésére, abból a célból, 
hogy a profitalapú, vállalatfügg  médiától függetlenül szolgáltassanak kép- és hanganyagokat, cikkeket, az újságíróknak a Seattle-i WTO ellenes tüntetés során, mintegy aktivista 
hírszolgálatként működve. A decentralizált, autonóm kezdeményezés rövid id  alatt az összes 

kontinensen elterjedt, mintegy 90 társoldalt hoztak létre a különböz  országok és városok média-aktivistái. Az alternatív média létrehozása a társadalmi mozgalmak egyik stratégiája a távolmaradás, a támadás és az adaptáció mellett a médiával való kapcsolatba lépésük során (Rucht, 2004: 31-32). Az alternatív média egy gyűjt fogalom, hiszen magában foglal 

egymástól műfajban és stílusban eltér  médiumokat, mint az aktivisták által szerkesztett, terjesztett, készített újság, a “zine”, a nagy példányszámú munkásmozgalmi újságok, radikális grassroots újságok, anarchista szamizdatok és természetesen az internetes média különböz  



109  
formái (Atton, 2002: 8). Hans Magnus Enzensberger definíciója szerint az alternatív médiát a 
közönség és a szerz k közötti interaktivitás, a kollektív alkotómunka, továbbá a mindennapi 

élettel és az egyszerű emberek gondjaival való foglalkozás (Enzensberger, 1976, idézi Atton, 

2002: 8). Ez a meghatározás mutatja, hogy azok a jellemz k, amiket az internetes és közösségi média kapcsán is kiemelnek, az offline alternatív médiát is jellemezték. Könnyen összekapcsolható az alternatív média a domináns kultúra, ill. hegemónia kihívásának poszt-marxista, gramsciánus igényével is, ahogy a frankfurti iskola kultúra- és kulturipar kritikájához is közel áll (Atton 2002: 7), de a habermasi rendszernek is része a vállalati 
befolyás alatt álló média. Az alternatív média tehát egyrészt be kívánja tölteni azt az űrt, ami 

azzal keletkezik, hogy a f sodrú média nem foglalkozik bizonyos témákkal, másrészt 
önmagában is kritizálja a létez  médiatulajdonosi viszonyokat. 
Magyarországon 2002 márciusában alakult meg a jelenleg már nem elérhet  Indymedia. Az 

újságírói gárda, a szerkeszt k a már korábban létez  alternatív szervezetek, mozgalmak fel l 

érkeztek. Az indymedia.hu, majd kés bb a hu.indymedia.org felülete „örökölt” volt, hasonló, mint más országok IMC portálja. Az indymedián közvetlenül a cikkekhez szólhat hozzá az olvasó, nem volt külön fórum rovat, ami a kérdéses id szakban kivételnek számított. Ennek 
köszönhet en a cikk írója és az olvasók között közvetlen párbeszéd alakulhatott ki. A hozzászólások értékes információt jelentenek egy tervezett, vagy már lezajlott demonstráció 
szervez inek. Egyik interjúalanyom árulta el, hogy a Leveg  Munkacsoport is az indymedia.hu-n „vizsgáztatta” a 10-es út kib vítésével kapcsolatos koncepciójukat. Az 

oldalon léteztek az olvasók által beküldött és a szerkeszt k által írt cikkek, akik azt is eldöntötték, hogy mely cikkeket emelik át a beküldöttek közül a kiemelt cikkek közé. A 
honlap formátuma azt is lehet vé tette, hogy kép-, hang- és filmanyagot is beküldhessenek az 
olvasók. A cikkeket nem cenzúrázták, hanem elrejtették, abban az esetben, ha: „a beküldött 

hír egyértelműen hamis vagy félrevezet , az olyan hírek, amelynek nyelvezete vagy képanyaga rasszista, fasiszta, xenofób, homofób, szexista, vagy bármilyen egyéb módon diszkriminatív, a hír már szerepel a honlapon, termék vagy for-profit szervezet 
szolgáltatásának reklámja, események meghirdetése”. Az IMC szakított azzal a klasszikus újságírói öndefinícióval, miszerint az újságíró részlehajlás nélkül, objektíven tudósít. Az IMC azzal a szándékkal jött létre, hogy a vállalati 
alapú médiumok ne tudják a globalizációkritikus mozgalmakat „bezárni” az általuk korábban 
létrehozott keretekbe. Ezek a tudósítások jobbára a kirakatokat betör  hardlinerekre 
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korlátozódtak. Azért, hogy ne szigetel djön el a mozgalom, alakult meg Seattle el tt az IMC, mely hangoztatja függetlenségét, de nem akar objektív lenni. A tudósítások célja az egyes 
tiltakozó események szervez inek, résztvev inek szándékairól informálni az abban részt nem 

vev ket. A tudósító, mint bennszülött riporter bevallottan rokonszenvezik ezekkel az 

akciókkal, sokszor azok szervez i (Attton, 2003a:10). A bennszülött riporter nem valamelyik 
piaci alapú médium alkalmazásában áll, és nem is ez a hivatása, nem köt dik semmilyen intézményhez. Nem a passzív tömegeknek tudósít, hanem saját közösségének, aminek aktív tagja is. Tudja, hogy mit kell kiemelnie egy-egy eseményb l, részt vesz az eseményekben. A magyar IMC a globalizációkritikus mozgalom legfontosabb kommunikációs csatornája volt, összekötötte a mozgalmi kommunikáció mikro- és mezo szintjét. Egy eseménynaptár révén 
innen lehetett értesülni a közelg  demonstrációkról, valamint itt lehetett megosztani a végbement akciókról készült beszámolókat, anyagokat. Sok tekintetben olyan funkciót töltött 
be, mint a közösségi média és a mozgalmi blogok a kés bbiekben. 
A kés bbi fejezetben ismertetett tiltakozó táborok kapcsán különleges szerep jut az olyan alternatív médiának, mint az Indymedia. A tiltakozó táborok olyan ökoszisztémák, amelyek 
lehet séget adnak alternatív, mozgalmi média megjelenésére (Feingenbaum et al., 2013: 90-
91). A tiltakozó tábor jellegéb l és az alternatív média beágyazottságából adódóan a 
tudósítok, dokumentálók nem lehetnek az események passzív szemlél i, hanem maguk is a 

tiltakozó esemény résztvev i. Az audio-vizuális dokumentálást lehet vé tev  eszközök árának relatív csökkenése, valamint az adatátvitel egyszerűsödése is támogatta ennek az aktivista-riporter szerep az elterjedését. Ilyen alternatív mozgalmi média a Seattle-i csata során létrehozott, Indymedia, a Tahrir tér médiasátra és az Occupy Wall Street mozgalom tiltakozó táborának online él  közvetítése a Zucotti park eseményeir l (Feingenbaum et al., 2013: 102-111). 4.2 A magyar globalizációkritikus mozgalom értelmezési keretei A mozgósítás és a támogatóikkal való kommunikáció közben a társadalmi mozgalmak 
kialakítják saját összefügg  interpretációs rendszerüket, értelmezési keretüket környezetükkel, 
ellenfeleikkel, a kitűzött céljukkal, saját szerepükkel kapcsolatban. A magyar globalizációkritikus mozgalom rendelkezett azokkal az értelmezési keretekkel, amelyek megkülönböztették más politikai szerepl kt l és az alternatív mozgalom korábbi id szakától. A fejezetben a korábban bemutatott (2.2 fejezet) frame-elemzés segítségével vizsgálom meg a 
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Zeng -konfliktusban érdekelt felek értelmezési keretét, két országos napilap, a Magyar Nemzet és a Népszabadság elemzésének segítségével. Az elemzés során nem a magyar globalizációkritikusok értelmezési keretei érdekeltek, hanem az, hogy egy konfliktus során hogyan érvényesülnek ezek a keretek.12 A fejezetben két sajtótermékben azonosítom a Zeng -mozgalom és a Honvédelmi Minisztérium (HM), tágabban a kormányzat frame-jeit, a konfliktust interpretáló értelmezési kódjait. A mozgalom és a minisztérium értelmezési 
kereteit a média különböz  mértékben adja vissza, egyes elemek különös hangsúlyt kapnak, míg az üzenet másik részét elkerüli a sajtófigyelem. Megvizsgálom azt is, hogy mely 
területeken voltak er sek a felek frame-jei, a sajtóban megjelen  gazdasági, külpolitikai, környezetvédelmi, stb. értelmezéseket mennyire uralták. Fontos, hogy az értelmezési keretek esetében egy frame több funkciót is elláthat. A 2.2 fejezetben bemutatott funkciókat egyszerre is hordozhatja ugyanaz a keret. Mint látni fogjuk, a sajtóelemzés sem azok alapján kívánja szétszedni a mozgalom értelmezési keretét, inkább azt vizsgálja, hogy melyek azok a lényeges argumentumok, amelyek a társadalmi 
nyilvánosság küzd terén az ellenérdekelt felek „bevetettek” ügyük érdekében, illetve hogy ezek az argumentumok milyen mértékben jelennek meg a sajtóban. Az argumentumok tulajdonképpen az értelmezési keret tartalmi elemei. Az értelmezési keret kifele történ  megfogalmazásai, amelyek ugyanakkor a kereten belül maradnak. Ez a fajta elemzés megmutatja, hogy az értelmezési keretek milyen értelmezést nyújtanak az eseményeknek. Bár a frame elmélet a társadalmi mozgalmak jelentést adó eljárására vonatkozik, a vizsgált 
konfliktusban a Zeng -mozgalom értelmezési kerete mellett a HM érvrendszerét is megvizsgálja a fejezet, hiszen a konfliktusban a mozgalom reagál a másik félre: a felek értelmezési keretei vetélkednek egymással a társadalmi nyilvánosság porondján. Míg a mozgalom, a konfliktusban a kihívó frame-je a minél hatékonyabb mobilizációban, addig a HM, mint kihívott a demobilizációban érdekelt. 4.2.2 A Zeng -konfliktus 
A Zeng -ügy a magyar politikatörténetben – a B s-nagymarosi vízlépcs  mellett – a 
legjelent sebb zöld üggyé vált. A teljes konfliktus során az ügy környezetvédelmi konfliktuson túl a demokráciával, a jogállamisággal kapcsolatos járulékos konfliktusok is                                                  12 A globalizációkritikus értelmezési keretekhez, a Zeng -mozgalom “master frame” vizsgálatához lásd Scheiring 2008a. 
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megjelentek. A határozat a radarállomás megépítésér l már 1995-ben megszületett. 1996-ban 
tájékoztatták a helyi hivatalokat az építésr l, még ugyanebben az évben a Pécsváradi 

Várbaráti Kör els ként tiltakozott a beruházás ellen. Az építési engedélyezési eljárást egy 2002. március 21-én kelt kormányhatározat alapján kezdték meg. A zeng i helyszínre 2003-
ban kapott engedélyt a HM. A tervek szerint a Zeng  csúcsán 1963 négyzetméteren épült 

volna meg a radar, a kiszolgálóhelyiségek pedig a pécsváradi repül téren kaptak volna helyet. 
Az els , országos sajtóvisszhangot kiváltó demonstrációkra akkor került sor, amikor a 

munkagépek felvonultak a Zeng re, vagyis 2004. február 12-e után. A környezetvéd k (a 

Civilek a Zeng ért Mozgalom, a Pécsi Zöld Kör, a Védegylet és a Greenpeace magyarországi csoport) éjjel-nappal rizték a hegyet. Többen a kábelek számára ásott árkokban aludtak, hogy a beruházók ne tudják folytatni azok építését. A mozgalmárok akkor sem tágítottak, amikor a Trucker Security Kft. emberei baltával fenyegették ket. Sólyom László 

köztársasági elnök hivatalba lépése el tt is külön megemlítette a Zeng  ügyét, s t 

megválasztásakor az Országházban is a Zeng -mozgalom kitűz jét hordta. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök bejelentése az ország védelmi hiányosságairól biztonságpolitikai és adatvédelmi kérdéseket is felvetett. A miniszterelnök ezt arra a tesztrepülésre alapozva nyilatkozta, amit a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából Vári Gyula korábbi vadászpilóta, a 2002-2006-os parlamenti ciklusban MSZP-s országgyűlési képvisel  végzett el egy 

sportrepül géppel, modellezve a honvédség reakcióit egy lehetséges, hasonló berepülésnél. A dolog hátterében a HM elképzelése állt miszerint a 2001. szeptember 11-i merényletek 
mintájára Magyarországot könnyű repül géppel elkövetett terrorista támadás fenyegetheti. A választások közeledtével a kormány el akarta kerülni, hogy konfliktusba kerüljön a friss köztársasági elnökkel, azáltal, hogy az ügy napirenden marad. Juhász Ferencet a radar alternatív helyszíneként a Tubest nevezte meg, ahol már működik egy katonai rádióállomás. 

Az ügy részben a különböz  alternatív, környezetvéd , zöld és civil szervezetek fellépése 

által lett országos jelent ségű, részben pedig a HM eltökéltsége miatt, hogy az eredeti helyen építse meg a lokátort. Ez a két ok alapozta meg az országos sajtóvisszhangot, továbbá az ügy katonapolitikai és ennek folytán nemzetközi vonatkozása. 
A Zeng -konfliktus nem csupán tiltakozások sorozata volt, hanem egy tiltakozó tábor (protest camp). A tiltakozó tábor egy földrajzi helyszín hosszabb-rövidebb id re való állandósult elfoglalása, egyszerre tiltakozási, szervezeti és döntéshozatali forma. A tiltakozó tábor egyrészt egy olyan hely, ahol a tiltakozás éppen történik, vagy ahová a tiltakozó akciót tervezik. Másrészt ezekben a táborokban válnak aktívvá a tiltakozók, helyszínt biztosít a 
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tiltakozás tervezésének, a politikai cselekvéshez szükséges tudás és készségek elsajátításának terepe (Feingenbaum et al., 2013: 51-52).  A tiltakozó táborok gyakran az érintett helyszín fizikai átalakításának (építkezés, természetes környezet hasznosítása) megakadályozás, ill. szimbolikus terek elfoglalása érdekében jönnek létre. Mivel maga a tábor a tiltakozási forma, a tiltakozás címzettjének, és egyes esetekben a hatóságoknak is elemi érdekük a tábor felszámolása. Ezért különösen fontos az aktivisták 
állandó ébersége, felkészültsége. A hazai Zeng -mozgalom esetében az internetes és mobiltelefonos kommunikáción alapult az a riadólánc, aminek segítségével azt kívánták megakadályozni, hogy a Zeng  csúcsára építend  radar kivitelez i hirtelen kezdjék meg a fakivágást és az útszélesítést a Mecsekben. A riadólánc a helyi és a budapesti aktivisták 
kommunikációs csatornája volt, annak megszervezése pedig a Zeng -mozgalom 
levelez listáján folyt. Az Egyesült Királyságban az útfejlesztési beruházások ellen tüntet k az ún. telefon-fa (phone tree) rendszerét használták a riadóztatásra. Az aktivisták felel sek 

voltak azért, hogy az el re meghatározott sorrendben riasszák egymást telefonon. A telefon-fát aztán lecserélték hatékonyabb eszközre a tiltakozó táborokban. Elterjed a mobiltelefon, az SMS, a levelez listák, majd a közösségi média (Twitter, Facebook) használata (Feingenbaum et al., 2013: 48-49 ). Tiltakozó táborok korábban is léteztek, de azok felértékel dése a 2011 

utáni id szakban a közösségi médiának köszönhet  (Leistert, 2013: 44). A közösségi média, 

különösen pedig a hashtagek révén nagyobb nyilvánosságot biztosító Twitter révén a küls  kommunikáció, tehát az alternatív mozgalmi média és a gyors mozgósítást lehet vé tev  bels  kommunikáció, azaz a riadóláncok közötti határ is elmosódott. Átláthatóbbá, személyesebbé teszik a tiltakozásokat, tovább az Arab tavasz óta a közösségi médiához politikai konnotációk (emancipáció, demokrácia) is kapcsolódtak. Ezek a nyugati közvélemény szemében 
támogatandó értékek, ráadásul a közösségi média tulajdonosi szerkezete is lehet vé teszi 

annak beemelését a nyugati f sodrú médiába. 4.2.3 A frame-elemzés megállapításai Az elemzés során egyrészt azokat az argumentumokat azonosítottam, amelyek a kormányzat 
és a Zeng -mozgalom framing csomagjait szabják meg. Az argumentumok azonosítása mindkét oldalról, egy-egy reprezentatív cikk, állásfoglalás, nyilatkozat alapján történt. Ezek az érvek olyan normatív értéket hordozó kijelentések, ideológiai elemek, amelyek a kormány, illetve a mozgalom értelmezési keretét fedik (10-11. táblázat).  
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Globalizációkritiku mozgalom Példák  környezetvédelmi argumentum a lokátor telepítése helyrehozhatatlan és jóvátehetetlen károkat okozna a természeti környezetben, a bazsarózsák áttelepítése sikertelen biztonságpolitikai argumentum az 1995-ös tervezés id pontjára jellemz  körülmények már nem állnak fenn 

a Magyarországot közvetlenül körülvev  NATO 
tagországok köre b vült, Magyarország nincs közvetlenül fenyegetve gazdasági argumentum a tervezett beruházás környezetében él k a természeti adottságokra alapozzák megélhetésüket, a lokátor telepítése ezt hosszú távon veszélyeztetné NATO,  EU argumentum Magyarország túl sok kötelezettséget vállal a NATO-ban 
A NATO nem is ragaszkodik a zeng i helyszínhez Magyarországnak a NATURA 2000-nek megfelel en 
védenie kell a zeng ihez hasonló, az egész kontinens 
számára fontos fajok és társulások él helyét pénzügyi argumentum a NATO finanszírozna egy máshol felépül  radart is a környezet védelme megéri, hogy valamivel többet költsenek a beruházásra technikai, kivitelezési argumentum  a zeng i helyszínen kívül a már meglév  lokátorállomásokat 
kellene b víteni, vagy az újonnan csatlakozott országokban kellene felépíteni a lokátort környezetbarát módon nem lehet megépíteni a radart demokratikus, jogállami argumentum a tervezett beruházás el készítése a civil szervezetek és a helyi lakosság teljes kizárásával történt az engedélyezési eljárás során folyamatos törvénysértések történtek, alkotmányellenes a környezetpusztító beruházás 9. táblázat Azonosított argumentumok a globalizációkritikus mozgalom esetében Az argumentumok párba állíthatóak, hiszen egy-egy aktor, esemény, szándék két fajta értelmezését és értékelését megmutatják. A mozgalom, illetve a Honvédelmi Minisztérium által kialakított értelmezési keretek egymásra reflektálnak, mivel egy nyilvános diskurzus folyamán alakulnak ki. De ugyanakkor tartalmaznak önálló, az adott fél számára lényeges elemeket is.   
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Honvédelmi Minisztérium Példák környezetvédelmi argumentum a társadalom védelme magában foglalja a környezet védelmét, viszont a hon védelmének feladatát az ökológiai megszorításokkal szemben is végre kell hajtani 

a lokátor megépítése lehetséges környezetkímél  módon is biztonságpolitikai argumentum:  a madridi terrorcselekmények bizonyították, hogy Magyarország fokozottan ki van téve egy lehetséges terrorista támadásnak gazdasági argumentum:  a beruházás munkalehet séget adna a környéken él knek, és a radar még turisztikai látványosság is lehet NATO argumentum:  Magyarország a NATO tagja és ennek megfelelõen teljesítenie kell az ebbõl adódó kötelezettségeit pénzügyi argumentum: a NATO csak a zeng i beruházást finanszírozná a lokátor máshol való felépítése többmiliárdos plusszköltséget jelente technikai argumentum:  a többi vizsgált helyszínen a megközelítés és az építkezés költségesebb, vagy egyenesen megvalósíthatatlan lenne radartechnikai szempontból a Zengõ a legalkalmasabb a lokátorállomás helyszínéül  demokratikus, jogállami argumentum: a Honvédelmi Minisztérium minden lehetséges információt megosztott az érintettekkel az engedélyeztetési folyamat törvényes volt 10. táblázat Azonosított argumentumok a Honvédelmi Minisztérium esetében Az argumentumok azonosítása után a vizsgált napilapok cikkeiben található kijelentéseket 
feleltettem meg az egyes argumentumokkal. Minden cikkben megkerestem a megfelel  kijelentéseket, újságírói véleményeket, majd ezeket aszerint vizsgáltam meg, hogy összekapcsolhatók-e felek által kialakított érvkészlettel. Ezáltal minden egyes cikk kapcsán láthatóvá válhatott, hogy az egyes interpretációkból milyen mértékben kölcsönzött elemeket. Nem tettem különbséget aszerint, hogy a cikkben az argumentum az azt megfogalmazó fél 
el nyére vagy hátrányára hangzott el, hiszen itt a vizsgálat szempontjából az a fontos, hogy egyáltalán megjelenik a nyilvánosságban a mozgalom, illetve a HM értelmezési kerete. Az 
argumentumokat médiumokként összesítve megfigyelhet  lett, hogyan jelenik meg az egyes 
médiumokban (Népszabadság, Magyar Nemzet) a felek framingje a Zeng -üggyel kapcsolatban. A frame-ek beazonosításán túl megvizsgáltam azt is, hogy a cikkekben 
általában mivel azonosítják az „ k” csoportját, azaz az ellentétes érdekű csoportot. Az 
érdekelt itt els sorban, hogy létezik-e önálló globalizációkritikus diskurzus a f sodrú médiában, avagy az ellenfél beazonosítása a kormány-ellenzék dichotómia mintája alapján történik-e. Ez nem csak az egyes sajtótermékek közötti különbségekre mutathat rá, hanem 
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általában arra, hogy a nyilvánosság struktúrájában milyen volt a globalizációkritikus mozgalom helyzete, milyenek azok politikai keretfeltételei. Lényegesnek tartottam 
megvizsgálni azt is, hogy a nem tudósítás jellegű cikkeknél, a publicisztikák esetében kik a 
beszél k, azaz a cikkek szerz i, milyen csoportok képvisel i rendelkeznek a nyilvánossághoz való hozzáférés, a közéleti-politikai diskurzus meghatározásának hatalmával. Magyar Nemzet (N=99) Zeng -mozgalom HM N=49 % N=50 % Környezetvédelmi arg. 11 11,1 9 9,1 Biztonságpolitikai arg. 3 3,0 13 13,1 Gazdásági arg. 2 2,0 0 0,0 Nemzetközi arg. 11 11,1 5 5,1 Kivitelezési arg. 1 1,0 14 14,1 Technikai arg. 12 12,1 7 7,1 Demokratikus arg. 9 9,1 2 2,0 11. táblázat Argumentumok száma és aránya a Magyar Nemzetben 
A kutatás során összesen 140 cikket találtam és vizsgáltam meg a Zeng -konfliktussal 
kapcsolatban, ebb l 57-at a Magyar Nemzetben, és 83-ot a Népszabadságban. A 140 cikkben 
267 „frame”-et azonosítottam be, 99-et (12. táblázat) a Magyar Nemzetben és 168-at a Népszabadságban (13. táblázat). Minden kódot cikkenként csak egyszer számoltam, 
függetlenül attól, hogy hányszor volt rá utalás. Az els  cikk 2004. január 15-i, az utolsó 2005. november 24-i dátumozású. A vizsgált id szakban a Magyar Nemzetben szinte egyenl  

arányban találhatóak meg a Zeng -mozgalom (49,5%), illetve a HM (50,5%) értelmezési 
kereteinek megfelel  a kódok. A Népszabadságban ezzel ellentétben a HM „frame”-jei 
jelentek meg er sebben, a beazonosított kódok aránya ezt mutatja. Itt a kódok 60,2%-a, 101 darab kód a HM értelmezési keretét fedi.    
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Népszabadság (N=168) Zeng -mozgalom HM N=67 % N=101 % Környezetvédelmi arg. 27 16,1 16 9,5 Biztonságpolitikai arg. 3 1,8 15 8,9 Gazdasági arg. 1 0,6 1 0,6 Nemzetközi arg. 12 7,1 22 13,1 Kivitelezési arg. 3 1,8 22 13,1 Technikai arg. 4 2,4 18 10,7 Demokratikus arg. 17 10,1 7 4,2 12. táblázat Argumentumok száma és aránya a Népszabadságban 

A Zeng -ügy során mindkét fél értelmezési keretében egyes témák jobban, mások kevésbé hangsúlyosan jelennek meg. A frame elemzés során az argumenumok három csoportját tudtam elkülöníteni. A konfliktus lényegéhez kapcsolódó fundamentális argumentumok esetében, vagyis hogy a honvédelmi, avagy a környezetvédelmi értékek els dlegesek-e, saját 
területükön egyértelmű fölényben vannak a felek. A Zeng -mozgalomnál ez a környezetvédelmi argumentum, a HM-nél a biztonságpolitikai argumentum. Az ellenfél nem is próbálja cáfolni ezeket az érveket, inkább úgymond hatástalanítani akarja ket. Tesz, ezt úgy, hogy beépíti saját frame-jébe, ahogyan azt a kormány is tette, mikor azt hangsúlyozta, a 
lokátor felépülhet környezetkímél  módon is. Másfajta stratégiát követett a Zeng -mozgalom, amely nem cáfolta magának a honvédelemnek a fontosságát, hanem azzal akarta 
hatástalanítani a HM biztonságpolitikai argumentumát, hogy megkérd jelezte a lokátor szükségességét a védelem szempontjából.  A fentiek mellet a mozgalomnak a demokratikus, jogállami-, a HM-nek a pénzügyi 
argumentum esetében sikerült értelmezési el nyre szert tennie mindkét napilapban. A NATO pénzügyi támogatásának elvesztése, a költségek megemelkedése volt a kormány folyamatosan használt érve a radarállomás megépítése mellett. A civil szervezetek a beruházás jogellenességét, a HM önkényes döntéshozatali gyakorlatát akarták hangsúlyozni. Ezek az 
argumentumok nem els sorban magához az alapkonfliktushoz tartoznak, hanem annak járulékos konfliktusaihoz, ezért is nevezhetjük ket járulékos argumentumoknak. Ahogyan a pénzügyi, költségvetési érvek a kormányhoz, úgy a demokratikus deficit hangsúlyozása, az 
állampolgári jogok számonkérése, a bürokratikus, ellen rizhetetlen döntéshozatal elleni tiltakozás a civil mozgalmak karakteréhez illeszkedik.  
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Az argumentumok harmadik csoportjához tartoznak a konkuráló argumentumok, ilyen a 
technikai és a nemzetközi érvkészlet. Míg a Magyar Nemzetben mindkét esetben a Zeng -
mozgalom, addig a Népszabadságnál a HM mutatkozik er sebbnek. Itt már nincs kizárólagos 
kompetenciája egyik félnek sem. Sem a szervezeti, működési logika, mint az argumentációk második csoportjánál, sem maga a megvalósítani kívánt cél nem jelöli ki az értelmezési keretek határait. Mindkét fél találhat olyan radartechnikai szakért ket, adatokat, amelyek 

beilleszthet ek értelmezési keretébe, ahogyan az olyan összetett nemzetközi szervezetek, mint 

az EU vagy a NATO állásfoglalásaiból, el írásaiból is ki lehet válogatni a célnak 

megfelel ket. Ez nagyobb szabadságot ad egyrészt az egymással szemben érvel  feleknek, valamint az újságíróknak is a konfliktus értelmezésében. Mivel ezeknek az argumentumoknak 
jóval kisebb a normatív tartalma, mint a másik két csoportban lév knek, könnyebben válhatnak negligálhatóvá. Magyar Nemzet  N=22 % Kormány, HM 13 59,1 

Fidesz, el z  kormány 3 13,6 
Erdészet, kivitelez  1 4,5 Kormányközeli üzleti körök 5 22,7 13. táblázat Beazonosított ellenfelek a Magyar Nemzetben 

A célkitűzés mellett a minél hatékonyabb mozgalmi mobilizáció szempontjából fontos szerepet játszik az ellenérdekelt fél meghatározása is. Újságcikkenként itt is csak egyszer 
számoltam az ellenfélre való utalásokat. Azt vettem figyelembe, amikor egy szerepl  

kifejezetten negatív kontextusban tűnik fel. Ezek alapján összesen 59 olyan cikket találtam, 
amelyben egyértelműen beazonosítható az ellenfél, 22-t a Magyar Nemzetben (14. táblázat), 37-et a Népszabadságban (15. táblázat). Itt sokkal élesebb eltérés figyelhet  meg a napilapok között, mint az argumentumok beazonosításánál. Míg a Népszabadságban az ellenfelek 
harmadát a környezetvéd k adták, addig a Magyar Nemzetben  ket nem helyezték negatív 

kontextusba, azonban itt a különböz  kormányhoz közeli üzleti körök jelennek meg ellenfélként azonosítva. A Népszabadságban az esetek majd harmadában (29,73%) a Fidesz illetve az Orbán-kormány jelenik meg ellenfélként, a Magyar Nemzetben pedig 22,73%-ban 
„kormányközeli üzleti körök”. Ezek az aktorok csak áttételesen résztvev i a konfliktusnak, 

nem is egyértelmű, hogy léteznek-e egyáltalán ezek a homályba vesz  üzleti kapcsolatok, és a 

HM valamint a kormány is úgy utal el djére, mintha nem  lenne döntéshozói helyzetben az 
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aktuális id szakban. Ezek alapján feltételezhet , hogy az ellenségképzés folyamán sokkal élesebben jelentkezik a kormány-ellenzék dichotómia. Népszabadság N=37 % Kormány, HM 12 32,4 

Fidesz, el z  kormány 11 29,7 
Erdészet, kivitelez  2 5,4 
Környezetvéd k 12 32,4 14. táblázat Beazonosított ellenfelek a Népszabadságban 4.3 Internet, kollektív identitás, mozgalmi dinamika A globalizációkritikus mozgalom esetében talán a transznacionális mozgósítás mellett az 

internetes mozgósítás jelentette a legszembetűn bb mozgalmi innovációt. A digitális kommunikáció azonban nem pusztán egy gyorsabb és olcsóbb kommunikációs csatorna, de a 
kétirányúság és a multimodalitás lehet sége révén alkalmas a mozgalom számára fontos kollektív identitás kialakítására és fenntartására. Az alábbi fejezet azt a jelenséget vizsgálja, hogy az internet hogyan hatott a magyar globalizációkritikusok mozgalmon belül a kollektív identitás kialakítására, az egyéni identitás-választása, a mozgalom diffúziójára és a 
mozgósításra. E folyamatok dinamikájának bemutatásához a Zeng -mozgalom és a Critical Mass esetét használja fel. A Critical Mass létrejötténél nagy szerepe volt a budapesti biciklis szubkultúrának. Már 
korábban is zajlottak biciklis felvonulások Budapesten. A „Városi Biciklizés Barátai” 

elnevezésű szervezet 1993-ban alakult meg és 1997 óta minden páratlan hét csütörtökén biciklis felvonulásokat szervezett a Városliget – Vörösmarty tér útvonalon. Ezekre a felvonulásokra 2-300 biciklista is elment. A hétvégeken többnapos biciklitúrákat szerveztek 
(Volosin, 1999). Kés bb a „Rügyecskék” egyesület szervezett ilyen felvonulásokat, ekkor 
már a biciklis futárokkal együttműködve, ezek azonban nem bejelentett akciók voltak, és volt 

is néhány összetűzés a rend rök és a biciklisták között. Az Off Pedál szemlére 1999-ben már 
1500 résztvev  ment el. A Föld Napján, az autómentes napon, illetve más, általában nyári 
napokon is tartottak biciklis felvonulásokat, amelyek egy része be volt jelentve el re, de voltak nem bejelentett felvonulások is. A 2004-es Critical Mass tehát már meglev  hagyományokra és egy tapasztalt biciklis-aktivista hálózatra támaszkodott, amely már több 
hasonló akciót megszervezett. Ennek az akciónak a közvetlen el zménye az volt, hogy a budapesti városvezetés – annak érdekében, hogy ne korlátozzák túlzottan az autóforgalmat – 
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hétvégére tette az autómentes napot, amit a legtöbb nyugati nagyvárosban minden évben szeptember 22-én rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az hétvégére esik-e vagy sem. Ez az 
esemény hirtelen aktivizálta a már létez  társadalmi hálózatokat és tiltakozási potenciált. Az úgynevezett „hirtelen ható sérelmek” (suddenly imposed grievances) általában olyan drámai 
és váratlan, emberek által el idézett események, amelyek felkeltik a politikai közösség 

érdekl dését és nagy publicitást élveznek (McAdam, 1994). Ilyen hirtelen ható sérelem volt 
tehát az autómentes nap hétvégére helyezése is. Az el z  fejezetben részletesen bemutatott 

Zeng -ügy kapcsán a hirtelen ható sérelem magának a beruházásnak az elkezdése volt. A radarállomás építése közel 8 éven át csupán potenciális környezetvédelmi problémát jelentett, egészen addig, amíg a munkagépek 2004-ben felvonultak a hegyre. Maga a Zeng -lista is csak 2004. február 12-én, vagyis a munkálatok megkezdésér l szóló jelentések másnapján indult. A mozgalmak természetesen nem egyik napról a másikra jönnek létre, mindig van valamilyen 
el zményük, amire támaszkodhatnak. Ahogyan a társadalom szempontjából egyre relevánsabbá válik egy-egy kérdés, úgy növekszik a mozgalom is. A mozgalmi mobilizáció 
el feltétele a kollektív identitás, az ellenfelek és a célok azonosítása, valamint a konfliktusban való érdekeltség (Melucci, 1996). Az internet a kollektív identitás kialakulásában, valamint magában a mobilizációs folyamatban és a mozgalom diffúziójában játszik szerepet. Bár léteznek olyan járulékos követelések, amelyek összefüggésben vannak az internettel, ezek 
els sorban az internet törvényi szabályozására, a szabad szoftverekre és a szellemi szabadalmak kérdéseire vonatkoznak, vagyis éppen azért járulékosak, mert az internet instrumentális jellegét hangsúlyozzák a mozgalmak  eszköztárában. Ezekkel a kérdésekkel a fejezet nem kíván foglalkozni, ellenben a kérdés, hogy a globalizációkritikusok esetében miben hozott újat a digitális kommunikáció az identitás kialakítása és fenntartása 
tekintetében. Ennek megfelel en el bb az internet és a mozgalmak kapcsolatáról, majd a mozgalmi identitásról szóló szakirodalmat veszem szemügyre, majd ismertetem az adatfelvétel eredményeit. 
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4.3.1 Digitális kommunikáció és társadalmi mozgalmak13 A társadalmi mozgalmak kutatásában a ‘90-es évekt l n tt meg az érdekl dés az új média 

mozgalmi mobilizációra tett hatása iránt. Az amerikai egyetemeken már a ‘80-as években használták a számítógépes hálózatokat az apartheid rendszerrel szembeni tüntetések szervezésére (Altbach és Cohen, 1990: 41). Egyszerű kommunikációs csatornából azonban a globalizációkritikus mozgalom megjelenésével vált a mobilizáció jellegét és a szervezeti 
struktúrát, a politikai lehet ségeket meghatározó tényez vé. A globalizációkritikus mozgalom az internet segítségével egy alternatív nyilvánosságot teremthetett meg magának, így 
kikerülhette a profitorientált f sodrú médiát, közvetlenül érhette el potenciális támogatóit (Castells, 2010: 157). A globális mozgalom kommunikációs gerincét adó Indymedia, azaz Independent Media Center is a híres WTO ellenes Seattle-i csata után jött létre. Az új mozgalmi média egyszerre kínált példát az infokommunikációs eszközök használatának decentralizált modelljére és teremtette meg az aktivista-újságíró szerepét (Atton, 2003). Az internet új politikai lehet ségeket teremtett ezeknek a mozgalmaknak, ami els sorban a nem-
hierarchikus, hálózatos, fluid jellegének volt köszönhet  (Van Aelst és Walgrave, 2004: 105). Az új kommunikációs eszközök ugyanis megfelelnek a társadalmi mozgalmak lazább, hálózatos szervezeti struktúrájának, ugyanakkor segít kapcsolatot teremteni régebbi mozgalmi szervezetek között, ill. támogatja a hálózatos struktúrák kialakítását (Garret, 2006: 210-211). 
Az internet segítségével egyszerűbbé válik a kommunikáció a támogatókkal, tagokkal, könnyebbé válik egy-egy szervezet számára a toborzás. Az olcsó, gyors kommunikáció 
el segíti a vitát, a deliberációt egy szervezeten belül, továbbá növeli a szervezet transzparenciáját (Mosca és della Porta, 2009: 213-214). Az internet, vagy b vebben az új média, azaz a mobiltelefonos és számítógépes hálózatok és a 

társadalmi mozgalmi mobilizáció összefüggése a részvétel b vülése, a tiltakozások diffúziója, 

a tiltakozási formák b vülése és a tiltakozási aktivitás, valamint a szervezeti struktúrák 
kapcsán merül fel. A részvétel b vülése az új infokommunikációs csatornák segítségével 

els sorban a részvételi költségek csökkenése, a kollektív identitás, valamint a csoport megteremtése révén történhet meg (Garret, 2006: 204). Az új kommunikációs eszközök segítségével hatékonyabban, gyorsabban terjedhet egy tüntetés híre is, ami segíthet a tiltakozás diffúziójában, új formák átvételében, bár ez a fajta indirekt diffúzió azonban nem                                                  13 Magyarországi mozgalmak és az internet kapcsolatáról lásd még: Szabó G., 2005; Porubcsánszki-Szolnoki, 
2004; Csicseri és L rincz, 2004; Gerhardt, 2004.  
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csak a kommunikációs csatornák, de a kulturális közelség függvénye is (della Porta és Kriesi, 1999: 6). A diffúzió azonban nem csak horizontálisan, de vertikálisan is megvalósul. Lokális szervezetek az internet segítségével tudnak egymásra találni és globális szinten is mozgósítani, tiltakozásaikat koordinálni, hangot adni sérelmeiknek, ahogy tette ezt a 
neoliberális globalizáció ellen tiltakozó, transznacionális “mozgalmak mozgalma” (Tarrow és 

della Porta 2005: 240). A transznacionális mozgalmak jellemz je, hogy az egyén több mozgalmi ügyhöz is elkötelezheti magát. A közös, globális értelmezési keret ugyanis lehet vé 

teszi, hogy az interneten szervezett, alacsony belépési küszöbű, rövid életű akciók egymáshoz 

kapcsolódjanak, lehet vé téve így a többszörös elkötelez dést. A mozgalmi szervezetek alkalmazkodtak az online mobilizációs által kínált lehet ségekhez. Az internetes 

kommunikáció révén lerövidült a reakcióid , gyorsabbá vált a mobilizáció, a támogatók aktiválása, új szimpatizánsok bevonása (Ayres, 1999: 137-139). Az új kommunikációs csatornák a tiltakozási formák tekintetében megkönnyíti az offline 
formák diffúzióját, de új, online formák megjelenését is el segíti. Megkülönböztethet  az egyik dimenzióban az internet által támogatott és az internet alapú tiltakozási forma, valamint egy másik dimenzióban az alacsony, ill. magas költséggel, egyéni befektetéssel járó forma (Van Laer és Van Aelst, 2010: 3-6). Az internet által támogatott, alacsony költségekkel járó formák közé tartozik a pénzadományozás, az etikus vásárlás, továbbá az interneten is 
meghirdetett legális demonstrációkon való részvétel. Az alapvet en offline, de magas 

költségű típusba tartoznak a transznacionális demonstrációk és az ül sztrájkok, foglalások és 

illegális akciók. Az alacsony egyéni befektetést igényl , de teljes egészében online forma az 

internetes petíció, az email bomba és a virtuális ül sztrájk, azaz egy honlap tömeges, egyidejű 

lekérdezése. Az utóbbi kett  ugyanazon a hatásmechanizmuson, a tiltakozás címzettjének 

koordinált netes leterhelésén alapszik. Magas költségű, online tiltakozási típus az online alternatív média (pl. Indymedia), a tiltakozó honlapok, a culture jamming és a hacktivism. A 
culture jamming esetében els sorban nagyvállalatok reklámjainak, a hozzájuk köt d  képi 

elemek kritikai újraértelmezésér l szól, míg a hacktivism gyakran illegális tevékenység, aminek célja honlapok feltörése, vírusok és kártékony szoftverek elhelyezése szervereken tiltakozási célból (Van Laer és Van Aelst, 2010:7-14). Egyetlen mozgalom sem lehet teljesen elszigetelt a társadalomban: a személyes kapcsolatok és a kollektív identitás elemei hozzákapcsolják a társadalom egyes szegmenseihez, makrocsoportjaihoz. Ez a kontextus meg is határozza a mobilizáció formáját (Raschke, 1985). 
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Csicseri Márta és L rincz László tanulmánya (2004) a TÁRKI 2003 februári omnibusz 

vizsgálatáról számol be, melynek eredményei szerint a felmérés id pontja el tti négy hét során a teljes magyar lakosság 17%-a használta az internetet vagy küldött email üzenetet. Ez az arány a diplomások körében 46%, az érettségizettek között pedig 31% volt. A 18-30 évesek 44%-a, a Budapesten él k 32%-a, a megyei jogú városok lakosainak 25%-a használta a fenti formák valamelyikét a kérdéses intervallumban. Ezekre az adatokra is támaszkodva, 
valamint kutatásaik és egy másik felmérés (Pickvance, 1997) alapján a szerz k azt állapították meg, hogy Magyarországon a vizsgált korszakban a környezetvédelmi mozgalmak esetében mind a támogatók, mind a mozgalmárok – szociokulturális mintáik alapján – kiemelt internetfelhasználók voltak, vagyis körükben az internet gyakran használt és elterjedt kommunikációs csatorna volt. Nem vitás, hogy a társadalmi mozgalmak felhasználják az olyan új kommunikációs eszközöket, mint az internet és a mobiltelefon, de abban már vita van az internetet és a mozgalmakat kutató tudósok között, hogy a 20. század végén és a 21. században a mozgalmak dinamikájában bekövetkezett változások mennyiben az új technológiai eszközök következményei, és mennyiben függetlenek azoktól. Az internettel kapcsolatos tudományos 
diskurzusban két tézis, a technológiai determinizmus és a meger sítés tézise áll szemben egymással (Kiss és Boda, 2005). A technológiai determinizmus szerint az új médiumok 
függetlenül fejl dnek, és a társadalom csak követheti ezt a fejl dést, vagyis az új technológia 

alakítja ki a társadalmi mozgalmak új mobilizációs, szervezeti formáit. A meger sítés tézise szerint viszont az internet nem alakítja át a meglév  hatalmi viszonyokat, hanem meger síti 

azokat. Charles Tilly (2004) azt állítja, hogy a társadalmi mozgalmak jellemz i sokkal inkább a társadalmi-politikai kontextus változásainak eredményei, és az új médiumok, így a 19. és a 20. században a telegráf, a telefon, a rádió és a televízió, majd a 20. század végén az internet 
egyrészt megkönnyítik a már eleve kapcsolatban lév  aktivisták kommunikációját, másrészt kizárják azokat, akik az adott médiumokhoz nem tudnak hozzáférni. Ahhoz, hogy a társadalmi cselekvést, a mozgalmakat azok internetes tevékenységének segítségével vizsgáljuk, ebben a dolgozatban nem szükséges állást foglalni a technológiai determinizmus, 
illetve a meger sítés tézisei között folyó vitában, hiszen a mozgalmak internethasználata tény, az pedig, hogy mi mire volt hatással, nem érdekes abból a szempontból, hogy végül mire és hogyan használják a mozgalmak a digitális kommunikációs csatornákat. 



124  
4.3.2 Kollektív identitás Az identitás kérdése a posztmateriális értékek meger södésével egy id ben és azzal összefüggésben válik egyre fontosabbá. Ezt többek között a különféle szekták, kisegyházak, életmód-csoportok megjelenése is jelzi. Manuel Castells szerint (1996) a ’90-es évek trendje az, hogy a politika és a társadalmi cselekvés már a f  identitások köré van felfűzve, az 

információs társadalomra jellemz  az identitás, mint szervez elv kiemelkedése. A 

hagyományos intézmények delegitimációja, a szervezetek kiüresedése, a f  társadalmi 

mozgalmak eltűnése és a mulandó kulturális benyomások hatására az identitás a célok f  forrásává vált. Az identitás ugyanis a tapasztalat és egyben a célok forrása is, általa tudják a 
társadalmi szerepl k értelmes célt adni törekvéseiknek, ami meghatározza tevékenységüket.  Az identitás mindig konstruált, és a társadalmi cselekvés szempontjából a lényeg éppen az, hogy nem strukturális adottságról van szó, ugyanis az identitás változik, a cselekvésben formálódik. A kollektív cselekvés olyan szimbolikus jelentéseket alkot, amelyeket a mozgalom támogatói felismernek, és azokat hozzá tudják kötni énjükhöz, szubjektív identitásukhoz. Magában a kollektív cselekvésben, az önkéntes akciókban való részvétel is az identitás-szükséglet kielégítése érdekében történik (Melucci, 1996). A mozgalmak tulajdonképpen azzal fizetnek a támogatóknak, hogy részesei lehetnek a mozgalom által kialakított kollektív identitásnak.  Ez a kollektív identitás reflektál a környezetére, befolyásolja annak kialakítását, hogy mit gondol a külvilág a mozgalomról, illetve maga a mozgalom mit gondol magáról. Alberto 
Melucci (1996) szerint a kollektív identitás el ször is feltételezi a társadalmi aktorok 

önreflexióra való képességét. Ennek az a lényege, hogy a szerepl k elhelyezik magukat a társadalmi kapcsolatrendszerben, s ez persze feltételez egyfajta minimális kölcsönös 
elismerést a mozgalmak, a hatóságok és a harmadik szerepl k között. Azután természetesen 

meg kell különböztetni a mozgalmi identitást a többit l, szükség van a határok meghúzására, 

különböz  stiláris jegyek és az úgynevezett alternatív helyek, szabad terek segítségével 
(Johnston et al., 1994). Az identitás kérdése mobilizációs tényez  is lesz, ahogyan ezt a házfoglaló-mozgalom is mutatja. A házfoglalás célja olyan szabad terek kialakítása, amelyek egyrészt a kés bbi mozgalmi aktivitás infrastruktúráját adják, másrészt a közösséggel való 

azonosulást segítik a különböz  kulturális, politikai rendezvények révén. 
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Castells az identitás-építés három fajtáját és eredetét különbözteti meg (1997): a legitimáló identitást a hatalom birtokosai hozzák létre hatalmuk biztosítása érdekében, a rezisztens 
identitást a társadalom perifériáján lév k alakítanak ki a hatalommal szemben, a domináns 

intézményekt l való elhatárolódás meger sítése és az értékítélet megfordítása mellett, míg a projekt-identitás a társadalmi struktúra gyökeres átalakítására irányúl, új identitás 
kialakításával. Ezeken az identitásokon keresztül különböz  kontextusokban jelenik meg a hatalom, az állam. A politikai tiltakozás az ellenálló- és a projekt-identitás talaján jön létre.  A két magyar mozgalom esetében ez az állítás a Critical Mass-ra igaz, ugyanis a Zeng -
mozgalom inkább a civil társadalomban gyökerezik, mutatja ezt a mozgalomban résztvev  egyesületek és szervezetek sokasága, míg a Critical Mass, ahogyan azt már fentebb 
említettük, a f városi biciklis szubkultúrából n tt ki. Igaz ugyanakkor, hogy a Zeng -mozgalom nem egységes ilyen szempontból. A sok helyi kezdeményezés, lokális civil 
szervezet mellett megjelennek a Zeng -konfliktusban az ellenálló közösségek fel l érkez  aktivisták is, akik számára az ügy a globalizáció jelenlegi logikája által gerjesztett konfliktusok része.  Az identitásépítés a társadalmi mozgalmak esetében az 2.2  fejezetben részletesen ismertetett értelmezési keret, frame révén történik. A frame segítségével értelmezik egy mozgalom 
résztvev i a körülöttük lév  társadalmi valóságot, ez a folyamat permanens, megmutatkozik a mozgalom állásfoglalásaiban, a skandált jelszavakban, a transzparenseken. Az antagonista értelmezési keretek segítségével tudja meghatározni a mozgalom azon cselekv k körét, amelyek ellenérdekeltek az ügy vonatkozásában (Snow és Benford, 1992). A Zeng -
mozgalom esetében ez els sorban a radarállomás építését szervez  Honvédelmi Minisztérium. A negatív címkézésben nem részesült annyira a kormány, a NATO és a 
hadsereg, mint a HM. Ebben az esetben könnyen azonosítható az ellenérdekelt szerepl , nem 

úgy, mint a Critical Mass esetében. Itt a mozgalom célja a városi biciklizés népszerűsítése, valamint a városvezetés figyelmének felkeltése a problémára, ami a mozgalmárok reményei szerint változást hozhat a várospolitikában. Bár a biciklis szubkultúrában létezik egyfajta autóellenesség, a mozgalom deklaráltan nem autóellenes. Nincs tehát kifejezetten azonosított ellenfél, de maga a szubkultúra elkülöníti magát a társadalmon belül, ezért is lehetett olyan nagy visszhangja a szubkultúrában akkoriban a médiában a biciklisták ellen elhangzott ízléstelen vicceknek.  
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A frame kialakítása természetesen nem történhet úgy, hogy ne reflektáljon már meglév  

értelmezési sémákra, hiszen a mozgalmak is mindig visszavezethet ek korábbi 

mozgalmakhoz. A már létez  társadalmi hálózatok, amelyek lehetnek korábbi szervezetek is, 

indikátorai a mozgalmak szervez désének (Johnston et al., 1994). A múlt egy pillanatára vagy 
egy próféciára való hivatkozás er sen jellemzi a vallási mozgalmakat, de ilyen hivatkozások 

el fordulnak kifejezetten politikai mozgalmaknál is (Hunt et al., 1994). A Zeng -mozgalmat 
gyakran hasonlítják a b s-nagymarosi vízlépcs  elleni tiltakozásokhoz, bár ezt a „Civilek a 

Zeng ért” mozgalom több aktivistája tagadta (Vay, 2005). Az Internet alkalmas ezeknek a frame-eknek a továbbadására, azonban, ahogyan azt látni fogjuk, nem lehetséges csupán az interneten keresztül szoros köt dést kialakítani, a számítógép közvetítette kommunikáció nem alkalmas az egyén szocializációjára. Ugyanakkor a mozgalom identitásának jelképei és az uralkodó értelmezési keretek jól kommunikálhatóak az interneten keresztül.  4.3.3 Mobilizáció, diffúzió Ha sikeres akar lenni egy mozgalom, el akarja érni célját, akkor mindenféleképpen meg kell 
gy znie a közvéleményt igazáról, szélesítenie kell támogatóinak bázisát. A Zeng -ügy esetében, mivel az ellenérdekelt fél nem egy helyi hatóság volt, hanem a HM, csak úgy tudott 
sikeres lenni a mozgalom, ha országos méretű üggyé dagad a konfliktus, és így már a nemzeti politikai térben tud nyomást gyakorolni a HM-re. Ugyanígy a biciklis szubkultúra sem tudta 
volna önmagában állásfoglalásra készíteni a f város vezetését. Egyszóval a mozgalomnak 
minél szélesebb körben kell tudnia mobilizálni az elérhet  er forrásokat. Eközben a kollektív 

aktor összegyűjti és rendezi a rendelkezésére álló er forrásokat a közös cél érdekében, az ellenérdekelt csoportokkal szemben. A mobilizációs folyamat során tulajdonképpen a mozgalom diffúziója megy végbe. A kollektív cselekvés diffúziója során információk, identitásformák és kollektív cselekvési formák terjednek (Oliver és Myers, 1998). Ezek az elemek különféleképpen terjedhetnek szét: 
a társadalmi mozgalmak diffúziójával foglalkozó elméletek megkülönböztetik az er s és a gyenge kötelékeket az adoptáló közösségeken belüli diffúziós folyamatban (Strang és Soule, 
1998). Az er s kötelékeket az interperszonális kapcsolatok alkotják. A gyakori kölcsönhatás 
révén információk cserél dnek ki a szétterjed  gyakorlat karakterér l és a hatásával kapcsolatos elvárásokról. A személyes ismertségeken alapuló kapcsolatháló segítségével gyorsan elterjedhetnek bizonyos gyakorlatok egy meghatározott közösségen belül, ami lehet 
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egy mozgalmi szubkultúra is. Az internet ugyanakkor a gyenge kötelékek fenntartásában hatásos (Castells, 2001). Ezek a gyenge kötelékek alkalmasabbak az információk és a hírek 
közlésére, ugyanis az er s szálak gyakran átfedik egymást, az egymással szoros kapcsolatban 
lév  felek ugyanazon személyekkel tartanak fenn hasonló szoros kapcsolatot, ezért nem 

tudnak túl sok újdonságot átadni a másiknak. A gyenge köt dések között ezzel ellentétben nincs annyi átfedés, így az ilyen kötelékek révén érkez  információ újdonságnak hat. Mivel ezeknek a csatornáknak a kapacitása korlátozottabb, inkább az újdonságok közlésére 
alkalmasak, míg az er s kötelékek inkább a szocializációt segítik el  (Strang és Soule, 1998). Az információk, az identitásformák és a kollektív cselekvés formái tehát más-más módon 
terjednek a különböz  szálakon. A digitális kommunikációra jellemz  a „sokaktól sokakhoz” (many-to-many) típusú közlések, amelyekben elméletileg nincsenek kiemelt beszél i szerepek. Ez kedvez a hálózatos struktúra kialakulásának.  Az a digitális kommunikáció tehát alkalmas a frame-ek továbbítására: a mozgalom identitásának jelképei, az uralkodó értelmezési keretek jól kommunikálhatóak az interneten keresztül. Erre alkalmas eszközök a honlapokon – többek között a www.criticalmass.hu oldal esetében is – a  cseveg  szobák, a képgalériák és a regisztrációs lehet ségek.14 Ezen a honlapon két felvonulás között is folyik élet, a szobákban a biciklis életmóddal kapcsolatos 
témákat beszélik meg a cseveg k, és a biciklis hírekhez is hozzá lehet szólni. A támogatók a 
cseveg szobákban folyamatosan újrafogalmazzák, feszegetik, illetve meger sítik a mozgalom értelmezési keretét, a kollektív identitást. A digitális kommunikáció során mindenkinek a mondanivalója megjelenik, és az anonimitás hatására a felhasználók olyan emocionális, komplex, finom kijelentéseket is tesznek, amilyeneket személyesen nem tennének (Wellmann 
és Hampton, 1999). A képgalériákon keresztül az érdekl d k belekóstolhatnak a Critical Mass hangulatába, a regisztráció pedig valamilyen hivatalosságot ad a támogatói státusznak, 
elmélyíti az elkötelezettséget. A Critical Mass egyik szervez je, Kürti Gábor is kiemelte az 

internet jelent ségét a vele készített interjúm során:  
„… [az első Critical Mass óta] annyi változás volt, hogy volt egy srác aki honlapot is csinált, de az akkor még nem volt interaktív, hanem statikus honlap, 
arra föltöltöttünk mindenfélét, hogy mit akarunk, meg satöbbi, és innentől kezdve már nagyon, nagyon könnyen el lehetett érni az embereket, mert az on-line                                                  14 Fontos megjegyezni, hogy a vizsgált id szakban nem voltak alkalmasak ezekre a funkciókra a kezdeti 

stádiumban lév  közösségi oldalak. 
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újságokból is mindenhol linkeltek a cikk végén, és akkor ott már a csak aznapi látogatottság 3-4 ezer körül volt, amikor a csúcson volt. […] Ami már nagyon nagy lépés volt, hogy interaktív volt a honlap, tehát hogy bármit kérdezhettél, 
naponta lehetett frissíteni. […] A grafikus, én meg a honlapkészítő srác beültünk a 

Szódába, és avval kezdődött minden, hogy akkor ennek új, rendes alapot kell 

csinálni, és akkor ő kitalálta, hogy új logót, meg minden, és a webes srác meg a honlapot. Csak abban maradtunk, hogy ilyen blog-szerű lesz, és akkor több 

embernek lesz joga, hogy hozzászóljon és ezt majd igyekszünk szélesíteni.”  A www.criticalmass.hu honlap havi látogatottságát 2005-ben és 2006 elején a 15. ábrán mutatja. Jól látszik, hogy áprilisban és szeptemberben hogyan ugrott meg a honlap látogatottsága: Áprilisban naponta átlagosan 1482, szeptemberben pedig 2701 látogatást 
regisztráltak a honlapon. A biciklis felvonulásokat (április 22, szeptember 22) követ en nem rögtön, drasztikusan, hanem folyamatosan esett vissza a látogatottság.   15. ábra A www.criticalmass.hu honlap havi látogatottsága 
A demonstrációkat követ  hónapokban a támogatók még „visszajárnak” a honlaphoz. A kollektív cselekvés kialakít egyfajta köt dést, és a biciklis felvonulások közötti szünetekben is 

van még érdekl dés a mozgalom iránt. Ez a Critical Mass esetében csak a honlapon keresztül 

elégíthet  ki, ugyanis a köztes id szakban valójában nincs demonstratív mozgalmi aktivitás. A legtöbb levél a Zeng -listára 2004. márciusában érkezett (16. ábra). Ekkor, a februári 
demonstrációk után szervez dött meg többek között a riadólánc, ami a Zeng -véd k gyors 
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mozgósítását szolgálta. A lista 2005 februárjában kezdett újból aktivizálódni. Február 15-én 
járt le a fakivágási tilalom, és a mozgalom tagjai tartottak attól, hogy elkezd dik a lokátor építése. 2005 júliusában pedig Vári Gyula tesztrepülése kapcsán élénkült meg a lista, tehát a 
Zeng -lista sem független a konkrét eseményekt l. 2004 júniusában egyáltalán nem érkezett levél a listára, de ezen kívül is volt 11 olyan hónap, amikor a listára küldött levelek száma nem érte el a tízet.  16. ábra A Zeng -listára érkez  levelek száma havi bontásban 
A Zeng -listára érkez  levelek csoportosíthatóak témák szerint, amelyek utalnak a tagoktól elvárt azonosulás, elkötelezettség mértékére is (17. ábra). A „sajtótükör” általában on-line újságoknak, illetve más újságok on-line változatainak a „belinkelését” jelenti. Ez nem is magának az eseménynek az értékelése, hanem az újságírói interpretációé, ezért ezt nem 
tartom olyan típusú témának, ami er s elkötelezettséget kívánna meg.  A második leggyakoribb téma típus már nagyobb támogatást igényel, hiszen itt egy tiltakozó 
tevékenység szervezésér l, illetve elemzésér l van szó, aminek már nagyobb költségei vannak a támogatók szempontjából. Ez közvetlen politikai cselekvésre hív fel, míg a sajtószemlézés inkább csak a probléma tudatosítására szolgál. A listán azonban ebben a kategóriában is inkább az újdonságok, friss információk átadásának funkciója jelenik meg. A 
listatulajdonos szerint nem szervez dött meg tiltakozás a listán, itt már csak a tiltakozás 

népszerűsítése, a tiltakozók toborzása, illetve a már lezajlott esemény értékelése folyt. 
Hasonló témakör a riadólánc szervezése is. A Zeng t véd  mozgalmárok, tartva attól, hogy a 

kivitelez k hirtelen kezdik meg a fakivágást és az útszélesítést, riadóláncot szerveztek meg az 
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azonnali cselekvés érdekében. A riadólánc megszervezése során a Zeng -listán zajlott a helyi és a budapesti aktivisták közötti kommunikáció.  
A „közvetlen információmegosztás” szintén információátadás, de annyival er sebb, mint a 

„sajtótükör”, hogy itt nem közvetlenül a médiából szerzett értesülések megosztásáról van szó. Ide tartoznak a radar kivitelezésével kapcsolatos technikai kérdések is. Az internettel 
kapcsolatos technikai problémák járulékos jellegűek: itt a lista zavartalanabb, kényelmes 

működését szolgáló praktikus tanácsok jelennek meg.  
A „politikai értékelés, vélemény” és a „politikamentesség” kategóriái már inkább 

szocializációs jellegűek. Ez a két témakör valójában összetartozik. A politikamentesség igénye akkor merült fel, amikor egyre több olyan vélemény jelent meg a listán, amelyek egyik-másik nagyobb magyarországi politikai táborhoz köthet ek. Maga a pártpolitika a 

Zeng -mozgalom egységét veszélyeztette, kétségbe vonva a résztvev k kollektív identitását 

(Melucci, 1996). A kollektív identitás megvédése szintén er sebb elhivatottságot igényl  

feladat. Erre a kihívásra válaszul jelent meg egyre er teljesebben a politikamentesség, avagy 

párton felüliség igénye. A „felajánlkozás” a leger sebb elkötelezettséget kívánja meg. Kevés 

ilyen jellegű levél jelent meg a listán, az off-line támogatók toborzása nem itt történt. A listán tehát több volt az információátadás, mint a szocializációs funkciójú hozzájárulás, a toborzás: 
az er sebb elkötelezettséget kívánó témákban nem született annyi levél.  17. ábra A Zeng -listára érkezett levelekben azonosítható témakörök megoszlása, 2004. február-március 
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Belépni a mozgalom on-line hálózatába egyúttal magába a mozgalomba való belépést is jelenti. Magyarországon maguk az alternatív mozgalmak nem láthatóak. Egyik interjúalanyom15 szerint kevés olyan konkrét kollektív akció történik, melyek alkalmából az egyén csatlakozhat a mozgalomhoz. Ezért az on-line belépés sokszor a valós csatlakozást pótolja. Míg a közösség inkább közös értékeken nyugszik, addig a hálózatok a társadalmi 
szerepl k döntésein és választásain alapszanak. Ezekben az én-központú hálózatokban (me-centered networks) viszonylag alacsony szinten van a kötelezettségvállalás, s ez törékennyé teszi az ilyen mozgalmak társadalmi támogatottságát (Castells, 2001). Azonban a globalizációkritikus mozgalmakkal kapcsolatban nem is fejezhet  ki egy általános végcél, 

inkább rövid távú, az egyéneket közvetlenül érint  konfliktusokban jelennek meg. Ez illeszkedik a többszörös elkötelezettségek rendszeréhez (Melucci, 1996). A támogatók nem az egyes mozgalmakhoz, hanem a mozgalmak, aktivisták által kialakított kollektív identitáshoz, 
és rajta keresztül a globális alternatív mozgalmak értelmezési keretéhez köt dnek. Alberto Melucci (1996) szerint a kortárs globalizációkritikus mozgalmakban való részvétel esetében a kialakult szolidaritás nem mindörökre szóló, hanem az egyénnek csak az egyik lehetséges 
köt dése. Az elkötelezettség változó természete ugyanakkor elmossa a szabadid  és a 

kötelezettségvállalás teljesítésére fordított id  közötti különbséget, és összefüggést tételez fel az önmegvalósítás és a részvétel között. A mikro-szinten (a rokonság, a barátok és az 
ismer sök körében) működ  társas kapcsolatok így alapvet  fontosságúak maradnak a mozgalomhoz való csatlakozás szempontjából. Az alacsony belépési és kilépési költségek 
hatására a részvétel id leges és rövidtávú. A belépés feltételei kevésbé szilárdak és objektívek, míg a kilépést megkönnyíti az egyén szempontjából a csoportok sokasága, a 
csoport szempontjából pedig az egyén helyettesíthet sége. A csoport elhagyása nem olyan drámai esemény, a körülhatárolt célok és a többlet-er források pedig lehet vé teszik, hogy a csoport – befogadó hálózatának eredményessége és fejl dése szempontjából – szinte 
következmények nélkül tűnjön el.                                                     15 Csillag Gábor, Zöld Fiatalok 
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4.4 Látványos tiltakozási akcióformák és hatásmechanizmusaik A politikai tiltakozások kapcsán a híradások, elemzések legtöbbször a tiltakozó csoport követeléseit, az ellenérdekelt szerepl ket, a megmozdulás volumenét és bizonyos esetekben 

annak er szakos voltát emelik ki. Ritkábban esik szó a tiltakozások szimbolikus, performatív dimenziójáról, kivételt képeznek azok a - hazánkban ritkább - tiltakozó események, amelyeket látványos karneváli elemek, színes maskarák és ötletes bábuk, transzparensek kísérnek. Bár 
nagyobb médiaérdekl désre számíthatnak a karneváli elemeket alkalmazó demonstrálók, ezeknek a látványos formáknak nem kizárólagos célja a média figyelmének felkeltése. Az 
expresszív tiltakozások lehet séget kínálnak a résztvev knek a mélyebb elkötelez désre, 

er síti a szimbolikus összetartozást, kikezdi az uralkodó értelmezési kereteket. Másfel l a tiltakozások hatása is nagyobb lehet az egyre inkább a vizualitás köré szervez d  közösségi internetes alkalmazások révén. Az alábbi fejezetben a látványos, performatív tiltakozási formákat, mint a globalizációkritikus mozgalom innovációját mutatom be, ill., elemzem mikro-, mezo- és makroszinten a hatásmechanizmusukat. 4.4.1 Protesztivál: a tiltakozás, mint karnevál A protesztivál kifejezés olyan tiltakozó eseményeket jelöl, amelyek programjukban, 
küls ségeikben a zenei, kulturális fesztiválokra, művészeti happeningekre emlékeztetnek. Maga a protesztivál kifejezés John Jacobs ausztrál „ötlet zsokéhoz” és kulturális aktivistához 

köthet . A protesztivál olyan hagyományokra épít, mint az ‘50-es évek végén kibontakozó 
Szituacionista Internacionálé és a ‘60-es években a fluxus nemzetközi művészeti irányzat és az ellenkulturális mozgalmak (St. John, 2004). Az ilyen események ugyanis szoros összefüggésben vannak az egyéni és közösségi autonómiát az alkotói kreativitáson keresztül 
elérni kívánó törekvésekkel. A tiltakozásnak ez a formája tehát sokat merít a művészeti mozgalmak eszme- és eszközkészletéb l. A protesztiválok esetében nem is lehet élesen 

elválasztani a politikai tiltakozást az esztétikai önkifejezést l. Maguk a témák, az értelmezési 

keretek is a kreativitás, az önkifejezés jogához, az elidegenedéshez, az “életvilág gyarmatosításához” kapcsolódnak. Nem véletlen, hogy ez a forma a fels oktatás kib vülése, 

az alkotói ambíciókkal rendelkez , de a hagyományos munkaer piacba integrálódni nem képes réteg megjelenése után terjedt el. A mozgalomkutatás szempontjából azonban a protesztivál nem az esztétikai min ség, vagy az egyes művészeti irányzatok gyűjt helyeként érdekes, hanem mint a politikai véleményformálás és cselekvés helyszíne. Ezek az események 
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ugyanis az alternatív életforma, egy idealizált társadalmi berendezkedés laboratóriumai 
voltak. Ilyenek voltak a ‘60-as években az Egyesült Királyságban a New Age utazók, a ‘70-es években az Egyesült Államokban a Rainbow Family (St. John, 2008: 169). Az új társadalmi 
mozgalmakat megkülönböztet  vonása az identitásból kiinduló és az identitásra irányuló 
politikai cselekvés. Az anyagi er források mellett a fejlett gazdaságokban a termelési folyamat részei lesznek a társadalmi kapcsolatok, identitások, egyéni igények. A termelés 
többé nem csupán az anyagi és emberi er források bevonásának, akkumulációjának, megszervezésének függvénye, hanem a szimbólumok, társadalmi viszonyok, információk összetett rendszere fölötti rendelkezés is. Az új antagonisztikus konfliktusok tehát az identitás és a társas-társadalmi viszonyok újratermel dése körül alakulnak ki, ami a fogyasztásnak és termelésnek is alapja (Melucci, 1996: 99-100). A karnevál ugyanakkor, hasonlóan annak 
középkori el zményeihez arra is alkalmas, hogy lazítson a társadalmi feszültségeken, mozgásban tartsa a társadalmi struktúrákat, ezáltal a változás lehet ségét hordozza magában. 

A karnevál során felborulnak a társadalmi hierarchiák, amik ugyanakkor lehet séget kapnak 

azok meger sítésére is (Bahtyin, 1982). 
A ‘90-es években újból népszerű lett ez a tiltakozási forma, a közterek közösségi visszafoglalását célul tűz  Reclaim The Streets (RTS) mozgalom révén. Az utcák visszafoglalásának igényét a városi terek üzleti szempontú átstrukturálása és kisajátítása hívta életre. A város az ezredfordulóra a nem-materiális termelés, a kreatív szolgáltatóiparok 
központja lett és ennek megfelel en változott meg a térhasználat módja és annak kiváltsága is. 

A köztereket gyakran privatizálják a fels -középosztálynak otthont adó lakóparkok vagy a kiskereskedelmet központosító bevásárlóközpontok. A tömegközlekedés kárára el térbe kerül 

a több teret igényl  és nagyobb környezeti megterheléssel járó autós közlekedés. A városi tér versenyképességi faktor lett, és a városoknak versenyezniük kell a még több befektetés, a még több turista csábítása érdekében. Az RTS mozgalom el ször az Egyesült Királyságban jelent meg az 1990-es évek elején, és alapvet en egy motorizáció ellenes mozgalom volt. Az RTS 

kés bb más témákat is felölet, mint a neoliberális globalizáció ügye, antikapitalizmus és a közterületek használata. Az RTS élvezetes, karneváli hangulatú tiltakozó akciói révén olyan témákat kapcsolt össze, mint a természetes és alkotott környezet rombolása, a privatizációs folyamatok és a neoliberalizmus kritikája, amihez megfogalmazták az individualizált, személygépkocsin alapuló közlekedés alternatíváit is (Carmo, 2012: 109). Az elidegenedés, a városi tér privatizálása nem véletlenül lehetett mozgalmi ügy, hiszen maguk a társadalmi 
mozgalmak is els sorban városi jelenségek. A nagyvárosokban és els sorban a f városokban 
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vannak azok a politikai intézmények, döntéshozatali centrumok, amelyek a tiltakozás 
címzettjei lehetnek. Ugyanitt találhatóak ráadásul azok a szimbolikus jelent séggel bíró közterületek, amelyeken való megjelenés vagy elfoglalása alkalmas a politikai elégedetlenség kifejezésére. Manuel Castells szerint maguknak az új társadalmi mozgalmaknak a megjelenése is a városi tér kapitalista átalakulásához és a városi társadalmi mozgalmak 
szerepének megváltozásához köt dik (Buecheler, 1995: 443). Értelmezése szerint a konfliktus a kapitalista érdekek, az állam, valamint az utóbbi beavatkozását elérni kívánó mozgalmak között lép fel. A konfliktus olyan területeken jelenik meg, mint az önigazgatás, a kulturális identitás kifejezése és a közjószágokhoz való hozzáférés. Az RTS tehát minden tekintetben ideáltipikus új társadalmi mozgalom Castells értelmezésében.  A politikai tüntetéseknek - még ha spontán tiltakozásokról is van szó - van egyfajta 
koreográfiája, ami ha nem az el zetes egyeztetések eredménye, akkor a helyi tiltakozási kultúra függvényében a helyszínen alakul ki. Az eseményeknek a láncolata a tiltakozás 
dramaturgiájának tekinthet . Az analógia nem légb l kapott, hiszen a modernitás el tti 

kollektív cselekvés az európai hagyományban az olyan vallásos ünnepekhez köt dtek, amelyeknek szerves része volt a korabeli színház, mint a középkori misztériumjátékok 
esetében. A politikai tiltakozás ráadásul él ben követhet  a helyszínen és a televíziós, valamint internetes közvetítések révén attól távolabb is. Ezért is vált megkülönböztetett 
formává az utcai színházak mintájára szervezett gerilla színházak. Ezek az el adások a 

megszokott el adó-néz  megkülönböztetéssel szemben nem hierarchikus módon működnek, 

azaz minél szélesebb értelemben kívánják bevonni a néz ket. Az utcai vagy gerilla színház lehet egy tüntetés különálló eseménye (Lebel, 1998: 179), de széles értelemben minden 
er sen performatív jellegű kollektív akcióra kiterjeszthet  a megnevezés. Richard Schechner direkt színháznak nevezi, a kollektív reflexió közterületeken való el adását. Az ilyen el adást a termékeny, látványos mértéktelenség, a túlzás, a ritualizáció jellemez (Schnechner, 2007: 
477). Shechner szerint a direkt színháznak vannak olyan változatai, amik meger sítik a fennálló struktúrákat, így a Mardi Gras, a Rama életét felelevenít  indiai misztériumjáték, a Ramlila, vagy az amerikai egyetemeken szokásos spring break. A politikai jellegű direkt színháznak a célja ezzel szemben a fennálló hatalom kihívása vagy megdöntése. A direkt színház jelenti továbbá a nyersanyagot a globálisan közvetített és követett színháznak, a televíziónak.  
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A fennálló hatalmi viszonyok megkérd jelezése látványos formák révén nem csupán a 

közterületek nyújtotta nyilvánosság és a kihívó, jelen idejű el adás révén valósítható meg. A kormányzatok, politikusok, nagyvállalatok identitását hordozó logók, ikonok, a rájuk jellemz  

képi világ átírása, “meghekkelése” tulajdonképpen az uralkodó értelmezési keretek 

megkérd jelezése. Ezt az átírási folyamatot hívják culture jamming-nek. A kifejezést el ször 

az Adbusters Media Foundation használta, ami egy, a reklámipar “menekültjei” által alapított kanadai non-profit szervezet (Handelman, 1999: 401). Az egyszerűen csak Adbustersként ismert csoport rendszeres kiadványában jelenteti meg az átértelmezett, átszabott képeket. k voltak továbbá azok, akiknek a kezdeményezésére indult meg az Occupy Wall Street mozgalom. Az Adbusters által véghezvitt culture jamming akciók válaszok a nagyvállalati reklámok vizuális és közterületi térhódítására (Wettergren, 2005: 100). A digitális 
képszerkeszt  technológiák elterjedésének köszönhet en egyre egyszerűbben lehet átértelmezni az ilyen képanyagokat, valamint az internetes közösségi alkalmazásoknak 
köszönhet en gyorsan terjeszthet ek az immár meghekkelt anyagok. 4.4.2 Látványos, performatív akciók a magyar globalizációkritikus mozgalom eszköztárában 
Az ezredforduló után a Magyarországon is megjelen  globalizációkritikus mozgalom 

eszköztárában megtalálhatóak voltak a reá jellemz  ügyek és a látványos akcióformák. A performansz szerű tiltakozó akciók mintegy védjegyévé is váltak a magyar globalizációkritikus mozgalomnak, könnyebben beazonosíthatóvá tette a csoportokat és témáikat. Többek között ezek a látványos akcióformák különböztették meg a hazai globalizációkritikus mozgalmi szervezeteket a régebbi környezetvéd kt l és a bevallottan 

baloldali alternatív szervezetekt l. A kreatív, látványos el adásmód a tiltakozó eseményeken 

bizonyos szempontból a globalizációkritikusok újszerűségének, a neoliberális globalizációhoz kapcsolódó új problémahalmaz megértésének és kezelésének kompetenciájának bizonyítéka volt a támogatók számára.  Az emlékezetes események közé tartozik, a 2001-ben az amerikai nagykövetség el tt tartott demonstráció. A tüntetést az Energia Klub és a Magyar Természetvéd k Szövetsége azért 

szervezte, mert röviddel azel tt lépett ki az Egyesült Államok felmondta a szén-dioxid 
kibocsátást szabályozó kiotói egyezményt. A tüntetés közben el adott performansz során egy fiatal lány egy szál virágot és egy hamburgert kínált fel Bush elnöknek, aki a hamburgert 
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választotta. 2002-ben került sor a “Világbanya” akcióra. A tiltakozás apropóját a Világbank és az érdekelt nem kormányzati szervezetek június 18-22-i tanácskozása adta a kitermel  

iparágak jöv jér l. Az eseménynek els sorban a Verespatakra tervezett aranybánya és a tiszai 

ciánszennyezés adott aktualitást. Az els  napon a tiltakozók egy “VilágbanKÁR” feliratú 

molinót feszítettek ki a Lánchíd alagútja fölé. Az ezt követ  napon el adások, filmvetítések folytak a témában. Június 20-án az Eötvös téren bányásznak öltözött aktivisták kitelepítési végzést adtak át a Világbank Duna-Intercontinentálban ülésez  munkatársainak, mivel a szálloda helyén az aktivisták aranybányát kívántak létesíteni. Az esemény során az aktivisták két több méter magas bábut is kivittek a térre, az egyik Miss Világbanyát, a másik Mr. VilágbanKÁRt ábrázolta (Vida, 2008).  
A fentebb ismertetett cultural jamming tevékenység els sorban a Tudatos Vásárlók 

Egyesületéhez köt dött, amelynek aktivistái a köztéri óriásplakátokat írták át, ingyenes ölelést 
osztottak Karácsony el tt vagy meghekkelt árukat csempésztek be az áruházakba (Vida 

2008). Az Adbusterséhez hasonló céllal szervez dött a Gerilla Propaganda Kollektíva köztéri 

szobrokat feldíszít  akciója 2005-ben. A “multinacionális cégek reklámjai által birtokolt 

városfelületeket” kívánták meg úgy visszaszerezni, hogy a “Lehet más a…”, “Lehet más a 

politikai”, ill. “Lehet más a város” feliratokat akasztották budapesti köztéri szobrokra. A Gerilla Propaganda Kollektíva akciója kapcsolódott a nem sokkal kés bb, 2005 áprilisában, a 

f városi Gödör Klubban megrendezett Ökofeszthez, ami hasonlóan az ugyanebben az évben 

megtartott Globfeszthez egy el adásokból, koncertekb l, filmvetítésekb l álló rendezvénysorozat.  A 2007-es Globfeszt 2 beharangozásaként a Zöld Fiatalok egy használaton kívüli Skoda személygépkocsit hasznosítottak virágládaként a budapesti Erzsébet-téren (Vida, 2008). 
Ezeken a rendezvényeken is szerveztek kiállításokat, művészeti performanszokat, azonban moderáltabbak voltak, mint a nyugat-európai protesztiválok, inkább egy civil szakmai 
rendezvényre hasonlítottak, mint a hatalmi viszonyokat megkérd jelez , a társadalmi rendet felborítani kívánó protesztiválok, ami nyilvánvalóan a hazai globalizációkritikusok 
er forráshiányának is a következménye. Ebb l a szempontból a nyugati RTS példákhoz jobban hasonlított a Zöld Fiatalok sportprogramokkal, piknikkel tarkított, 2006-ban tartott születésnapi rendezvénye, a Gyalagút. A születésnapot a lezárt Clark Ádám téri alagútban 
tartották, ami egyben az autós forgalom “túlburjánzása” ellen tartott demonstráció is volt. A leghatásosabb, legnagyobb figyelmet kapó akció a Humanista Mozgalom és a Civilek a 
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Békéért által szervezett Békejel volt. A H sök terén több mint ezer ember, kezükben fáklyával formált békejelet. Az akciót 2004-ben az iraki háború els  évfordulójára id zítették. 

Az eseményt, amelyet zsongl rök, utcai zenészek el adása kísért, 2008-ig évente 
megrendezték. Az eseményr l magasból készült képek bejárták a világsajtót, az iraki háborúellenes békemozgalom emblémájává vált. A látványos, performatív tiltakozási akcióformák hatásukat mikro-, mezo- és makroszinten is kifejtik. Mikroszinten az egyénben közvetlen érzelmi reakciókat váltanak ki, mezoszinten a mozgalmi értelmezési keretek hordozói, míg makroszinten a médiában érnek el olyan rezonanciát, ami felhívja a figyelmet a mozgalomra és ügyükre, segíthet támogatókat szerezniük és így befolyásolniuk a politikai döntéshozatalt. 4.4.3 Mikroszint: a látványos formák, mint az érzelmek katalizátorai 
A társadalmi mozgalmak kutatásában a ‘70-es évekt l feler söd , az 1.3 fejezetben 

bemutatott er forrás-mobilizációs és politikai folyamat elmélet kerülte a mozgalmak és a tiltakozások érzelmi dimenziójának kutatását. Ennek oka a korábbi évtizedek kutatási 
szemléletét l való szembefordulás, ami a mozgalmakra gyakran úgy tekintett, mint a politikai 

rendszer normális működéséhez nem tartozó “rövidzárlatra” (Smelser, 1968), a tiltakozó 

akciókban résztvev kre pedig mint deprivált, könnyen manipulálható emberekre. Ebben a 
megközelítésben könnyen felfedezhet ek az elmúlt századfordulón született megállapítások a 

tömegemberre (Ortega), valamint az elszemélytelened , széls ségességre hajlamos tömegre (Le Bon) vonatkozóan. Másrészr l a társadalmi mozgalmak, mint a demokrácia 

diszfunkcionális működésének jelenségeként való interpretációját er sítette a két világháború 

széls séges mozgalmaihoz és a náci propaganda hatékonyságához köthet  tapasztalat is. A mozgalomkutatásban aztán az ezredfordulótól kezdve kutatási programmá vált az érzelmek vizsgálata a társadalmi mozgalmak, politikai tüntetések esetében (Aminzade és McAdam 2002; Goodwin et al., 2001.; Flam, 2004). Kétségtelen, hogy a mozgalmi mobilizáció folyamatának minden állomásán fontos szerepet 
kapnak az érzelmek, ami azonban nem jelenti azt, hogy ett l nem lehetnének a demokratikus 

politikai rendszer bevett szerepl i. Ehhez azonban néha szükség van az érzelmek menedzselésére. Egy politikai botrány kapcsán kitört felháborodás, egy tragikus esemény által 
kiváltott gyász és düh lehet egy tiltakozás kiváltója, amib l szárba szökkenhet egy mozgalom. A tiltakozás közben is olyan érzelmeket élhet át az egyén, mint az öröm, büszkeség vagy 
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éppen a félelem. Az érzelmek egyrészr l azok id tartama és tárgyának általánossága vagy specifikussága szerint csoportosíthatóak. A specifikus tárgyra irányuló hosszabb távú 
érzelmek, mint a szerelem vagy a gyűlölet valamilyen állandó szociális viszonyt feltételeznek, míg a rövid távúak inkább valamilyen eseményekre való reakciók. A hangulat, kedélyállapot a specifikus tárgyra nem irányuló, általános érzelmek, amelyek szintén lehetnek hosszú távúak, mint a kiábrándultság, büszkeség, optimizmus, ill. rövid távúak, mint az öröm vagy a depresszió (Goodwin et al., 2001: 10-11). Az érzelmek mind a négy típusának van jelent sége a politikában és a tiltakozó politikában is. A társadalmi mozgalmak esetében az érzelmek 
csoportosíthatóak egy olyan mátrixban, ahol az id tartam mellett a másik tengely azok megjelenésének, kifejl désének helye (Jasper, 1998: 407). A szociális környezethez, tehát a 

családhoz, lakóhelyhez való köt dés, a küls  fenyegetést l való félelem (pl. ökológiai 

katasztrófa), az el ítéletek, valamint az egyes közszerepl kben, intézményekben való bizalom ill. ellenszenv a mozgalmon kívüli érzelem. A mozgalmon kívüli, rövid távú, ún. reaktív érzelmek tipikusan azok, amelyeket egy-egy esemény vált ki (triggering event). Ilyenek a már említett politikai botrányok, felháborító döntések vagy katasztrófák. A magyar politikában 
erre a típusra a legjobb példa az szödi beszéd, de ide tartozik Michael Brown lelövése is, ami a 2014-es fergusoni zavargások közvetlen oka volt. A mozgalmon belül a többi aktivistához, 
vezet höz, szövetségeshez, közszerepl khöz, intézményekhez kapcsolódóan alakulhat ki 
hosszú távú köt dés vagy éppen ellenszenv. A mozgalmon belül olyan rövid távú érzelmek 

fejl dhetnek ki, amelyek már a mozgósítás közben történ  kormányzati döntésekre, a média 

és más szerepl k visszajelzésére reagálnak. 
A látványos, performatív tiltakozási formák segítségével a mozgalmi vezet k képesek befolyásolni, menedzselni az aktivisták, a támogatók és a tágabb környezet érzelmeit. A mozgalmi mobilizáció lényege bizonyos szempontból éppen az érzelmek eredményes menedzselése. A mozgalmi stratégiának megfelel en kell változtatni az emocionálisan 

túlfűtött és a józan pillanatok között. Ugyanilyen fontos lehet az is, hogy a mozgósított egyének érzelmei abba az irányba haladjanak, amely megfelel a mozgalom céljainak, a 
mozgalmon kívülr l magukkal hozott dühöt, felháborodást a mozgalom által beazonosított 

célpontok felé artikulálják. Az er s emocionális töltettel rendelkez  szimbólumok 

felmutatása, az érzelmek “húrjainak pengetése” hatásos eszköz lehet a támogatók toborzása, 
az elkötelez dés elmélyítése és fenntartása során. Bizonyos helyzetekben az ellenfél 

démonizálása, a t le való félelem kihasználása lehet motiváló tényez . A látványos, 

performatív tiltakozó formák esetében azonban éppen ennek az ellenkez je a jellemz : a 
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karikatúraszerű papírmasé-babák nevetségessé, legy zhet vé teszik az ellenfelet. Az is 

el fordul a széls ségesebb tiltakozások során, hogy elégetik, elpusztítják ezeket a bábukat, ami tulajdonképpen az ellenfél szimbolikus megsemmisítése. Bizonyos esetekben szükség 
lehet a túlfűtött érzelmi hangulat visszafogására. Az emóciók felkorbácsolásával mozgósíthatóak a támogatók, azonban a tágabb környezet számára visszatetszést kelthet a 
forrófejű politizálás. Az érzelmek menedzselése azonban nem jelenti az aktivisták, támogatók kihasználását. A mozgalom sikeressége, a hosszabb távú tervezés, a közvélemény számára 
kedvez  kép kialakítása, az elkötelez dés kialakítása és a többi szerepl vel való eredményes alku érdekében szükség van az érzelmek kezelésére. Ahogyan azt Goodwin és szerz társai 

megjegyzik: “Nem perelhetsz be egy üzemet arra hivatkozva, hogy a kéményfüstt l szomorú 

leszel” (Goodwin et al.,2001: 15). A közéleti vitákban tehát a szakpolitikai tervezési és 

döntéshozatali eljárásoknak megfelel en kell racionális tárgyalópartnerként megjelenni. Az érzelmek menedzselése azonban nem feltétlenül azonos azok manipulációjával a mozgalmi 
vezet k által, és az aktivisták, támogatók sem feltétlenül könnyen befolyásolható alanyai az ilyen befolyásolásnak. A menedzselés gyakran az  megelégedésükre, igényükre történik. Az emocionalitás háttérbe helyezése a racionális arcél felmutatása érdekében az aktivisták azon 
igényét elégítheti ki, hogy tájékozott, érvel , mások meggy zésére alkalmas egyének lehessenek. Az olyan mozgalmaknál, amelyek célja az identitás kifejezése, öndefiníciójuk elismertetése a társadalom más csoportjaival, ott a szégyen érzésének átváltoztatása büszkeséggé lehet hatékony eszköz, ahogy azt a Magyarországon is több éve aktív LMBT mozgalom teszi a Budapest Pride során (Tóth, 2013). A tiltakozás tehát örömszerzés forrása is lehet, különösen igaz ez a látványos, performatív tiltakozási formákra. A demonstrációkon a 
karneválokra emlékeztet  jelmezekben vonulnak fel a tüntet k, a programokat pedig 

könnyűzenei koncertek színesítik. Nem csak a tüntetések kezdenek a zenei fesztiválokra 
hasonlítani, de a nyári zenei fesztiválok között is lehet a politikai elkötelez dés alapján választani. Az ilyen tüntetések esetében tehát maga a részvétel okoz örömöt az egyénnek, a részvétel az élményszerzés forrása. 4.4.4 Mezoszint: a látványos formák, mint a mozgalmi kultúra elemei 
A társadalomtudományokban bekövetkez  kulturális fordulat (cultural turn), valamint az ún. új társadalmi mozgalmak megjelenése az 1970-es évek végén, az 1980-as évek elején az 
er források mobilizációjának elméletéhez képest új megközelítéseknek adott teret. A 

kulturális megközelítésben többé már nem az er források, a mozgalmi szervezet, a mozgalom 
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számára objektív intézményi környezet, azaz a politikai lehet ségek struktúrája játszotta a 

f szerepet. El térbe került a kollektív identitás és az értelmezés, interpretáció folyamata. A 

kulturális megközelítés azért is lehetett gyümölcsöz  a társadalmi mozgalmak esetében, mert azok - változékonyságukból, képlékeny jellegükb l adódóan - kevésbé voltak megfoghatóak a formalizált struktúrák elemzése által. A kulturalista megközelítés elterjedését annak a belátása 
is el segítette, hogy korántsem osztja minden társadalmi csoport a domináns kultúrára 
jellemz  normákat, magatartási mintákat. Az új társadalmi mozgalmak megjelenését a kutatók 

éppen a domináns kultúra “repedéseinél” vélték felfedezni. A mozgalom és az (ellen)kultúra közötti összefonódás ezeknek a mozgalmaknak is köszönhet , amelyek akkor jelentek meg, amikor az adottnak vélt identitások és státuszok már elégtelennek bizonyultak az új 
lehet ségek tükrében (Johnston és Klandermans, 1995: 4). A kollektív identitás kialakításának folyamata Alberto Melucci értelmezésében központi helyet foglal el, az tulajdonképpen az egész mozgalmi cselekvésnek a lényege. A kollektív 
identitást a kollektív cselekvésben résztvev  személyek és csoportok hozzák létre. Maga a 

kollektív identitás a cselekvés irányára, a lehet ségekre és korlátokra vonatkozik, és a 
személyek és csoportok közötti ismétl d  interakciók eredményeként jön létre (Melucci, 1995: 44). A kollektív identitás létrehozásában kitüntetett szerepet kapnak a csoport számára 
értelmezhet  rituálék, kódok, szimbólumok, azaz maguk a különböz  transzparensek, logók, tiltakozási formák, ruhadarabok, dalok. Ezek az eszközök lehetnek alkalmasak a kollektív 
identitás kialakítására, működésbe lépnek a mozgalomban részes személyek és csoportok interakciói során. Mint a kollektív identitás kialakításának folyamatában részes elemek, maguk is hordozói annak. A kollektív identitás nem állandó, folyamatosan változásban van, 
ahogyan maga a kollektív cselekvés iránya, a lehet ségek és korlátok rendszere is. Ez azonban nem egyszerűen a környezethez való alkalmazkodást jelenti, hanem önreflexiót, a kollektív cselekvés hatásainak felmérését (Melucci, 1995: 46-47). Ennek következménye, hogy a kollektív identitást hordozó nyelv, tehát a rituálék és szimbólumok rendszere is folyamatosan változik, id r l-id re megkívánja, hogy az adott körülményeknek megfelel en 

újraértelmezzék, b vítsék, korlátozzák azt. Ezért kerülhet sor arra, hogy egy mozgalom az 

általa mintának vélt el dök szimbólumkészletét használja, esetleg lecserélje a korábbiakat, ha 
azok “kommercianizálódnak”, bekerülnek a f sodorba.  A kollektív identitás az alapja egy csoporthoz való tartozásnak, a másoktól való megkülönböztetésnek. A társadalmi mozgalmak esetében azonban a csoporthoz való tartozás 



141  
egy konfliktus révén teremt dhet meg, ill. egy konfliktus alapját jelentheti. A kollektív 
identitás kapcsán lényeges a reciprocitás, azaz a cselekv  identitásának elfogadása, elismerése 

a külvilág, más szerepl k részér l. Ha hiányzik a reciprocitás, az könnyen konfliktusok forrása lehet, az érintett csoportnak meg kell küzdenie az önmeghatározás szabadságáért. Az elismerésért való küzdelem, az önmeghatározás során a csoportnak magának is ki kell 
alakítani önképét, meg kell er sítenie a csoportkohéziót, a kölcsönös szolidaritást (Melucci 
1995: 48). A csoportra jellemz  képi elemek, el adásmódok, dramaturgia tehát az elismerésért, a reciprocitásért folytatott küzdelem eszközei és egyben terepei is. A reciprocitást jelzi ugyanis, ha a külvilág ezeket a szimbólumokat elfogadja, mint a kérdéses 
csoportra jellemz ket. A mezoszinten a látványos elemek, mint értelmezési keretek is kiváltják hatásokat. Az 
értelmezési keretek f  funkciója az egyes szerepl k kijelölése, elválasztása, a sérelmek meghatározása és a cselekvés irányának megjelölése, ill. a cselekvésre való motiváció. A látványos tiltakozási formák segítenek formát adni ezeknek a funkcióknak, ill. csökkentik a fogalmak, sérelmek, alternatívák absztrakt jellegét. Az ellenségesnek tartott politikusokat, személyeket, szerepeket (pl. bankár, cilinderes kapitalista) ábrázoló bábuk a tiltakozás 
helyszínén jelenítik meg, jelölik az ellenérdekelteket. A tiltakozó csoportra jellemz  szimbólumok a tüntetés alatt is folyamatosan jelzik a kollektív identitást. A mozgalmi dalok, az utcai gerilla színház el adásai a kívánt politikai állapotot és cselekvési irányt mutatják meg. 4.4.5 Makroszint: a látványos, performatív akcióformák és médiafigyelem A mozgalmak különféleképpen kapcsolódnak a médiához, egyik ilyen kapcsolat a médiafigyelem elérésére irányul. Mivel az er szakos tiltakozásoknak nagyobb a hírértéke, a sajtó szívesen számol be róluk, és így azoknak nagyobb a rezonanciája is. A tiltakozási formák egyik logikája éppen a károkozás, amivel közvetlenül is nyomást lehet gyakorolni a döntéshozókra, de nagyobb figyelmet is kapnak (della Porta és Diani, 2006). Az er szakos cselekmények azonban el is riaszthatják a lehetséges támogatókat, kiválthatják a közvélemény 
ellenszenvét. Az er szakos mozgalmakkal szemben a hatóságok is bátrabban léphetnek fel 

er teljesebben. A látványos, performatív tiltakozási formák révén azonban az er szak 

eszkalálódásának veszélye nélkül érhet  el sajtófigyelem. A megfelel  rezonancia eléréséhez 

szükséges azonban a látványos, performatív akciók kell  id zítése, tervezése, a sajtó 
meghívása, az eseményr l készült anyagok, híradások keringtetése. Ezek az akciók azonban 
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könnyen PR-eseménnyé, sajtótájékoztatóvá laposodhatnak, amelyek így veszítenek 
hitelességükb l, nem lesznek alkalmasak arra, hogy hatást gyakoroljanak az egyes támogatókra, aktivistákra és a mozgalom egészére. Másfel l a közvélemény figyelme is lankadhat a sokadik kreatív akció után, ahol az aktivistákon és a sajtón kívül alig jelenik meg valaki. Így csökken az ilyen események hírértéke, azzal együtt pedig a sajtó érdekl dése is. A közösségi alkalmazások megjelenése és elterjedése némileg változtatott a sajtó és a társadalmi mozgalmak kapcsolatán. A mozgalmak aktivistái az egyre olcsóbb kommunikációs-, kép-, ill. 
filmrögzít  eszközök, továbbá az b vül  hálózati kapcsolat révén gyorsan állíthatnak el  saját 

maguk tartalmat. Ezzel felértékel dik a mezei aktivista szerepe, valamint bárki bepillanthat a 

mozgalom életébe, egy tiltakozás eseményeibe. Ezeket az anyagokat aztán átvehetik a f sodrú médiumok is, a határvonal így elmosódik a mozgalom bels  és küls  kommunikációja között. A legnagyobb rezonancia elérése érdekében azonban továbbra is szükség van pr-
tevékenységre, szem el tt tartva a közösségi média jellegzetességeit.    
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5. A dolgozat megállapításai A dolgozat a magyar lehet ségstruktúra és a mozgalmi innovációk fel l vizsgálta meg a 

globalizációkritikus mozgalmat. A lehet ségstruktúra átalakulása következtében a globalizációkritikus mozgalom az új ezredforduló környékén jelent meg Magyarországon, 
nem sokkal kés bb a globalizációkritikusok észak-amerikai, és nagyjából egy id ben azok európai kibontakozásával. A mozgalom korábban nem ismert témákat, keretezést, tiltakozási formákat és kommunikációs csatornákat honosított meg Magyarországon. Természetesen a hazai globalizációkritikus mozgalom megjelenése nem el zmények nélküli. Az 1980-as 
években és a rendszerváltás során a környezetvéd , zöld mozgalom és els sorban a Duna-kör 
lehet séget adott arra, hogy egy „puhább” témán keresztül lehessen kritizálni az állampárt bürokratizált apparátusát, a szocialista nagyipari lobbi tevékenységét. A zöld mozgalmon 
belül otthonra találtak az alternatív életstílus követ i, azaz a politikai ellenállást a mindennapokban, a fogyasztási és közösségszervezési mintákban is megélni kívánó egyének 
és csoportok is. A korai környezetvéd  mozgalom ugyanakkor catch-all, azaz erny -
mozgalomként működött abban az értelemben, hogy lehet séget adott a rendszerrel való általános elégedetlenség kifejezésére is. A demokratikus átmenet után végül háttérbe szorult a környezetvédelem ügye, hiszen az akkor megalakuló primer politikai szervezetek és pártok 
lehet séget adtak a politikai azonosulásra, a kritikák, meggy z dések kinyilvánítására. A 1990-es években aztán a környezetvédelem ügye technokrata megközelítést kapott, 
els sorban az Európai Unió fel l érkez  források és az általa támasztott jogharmonizációs követelmény miatt. Nem csak a környezetvédelem volt az egyetlen ilyen alternatív terület, a demokratikus átmenet után a nyugat-európai és észak-amerikai donor szervezeteknek 
köszönhet en egész sor olyan ügyet képviseltek professzionális szervezetek, amelyeket Nyugat-Európában az identitás alapú, új társadalmi mozgalmakhoz tartoztak az 1970-es 
évekt l kezdve. A széles tömegbázis helyett a professzionális NGO-k a döntéshozókhoz és a 
médiához köt d  hálózataikat mozgósítják céljaik elérése érdekében. Ezt a típusú mobilizációs tevékenységet a transzakcionista aktivizmus részletesebben ismertetett fogalma írja le. 
Ezekre a korábbi hálózatokra, mozgalmi el zményekre támaszkodva jöhetett létre Magyarországon is a globalizációkritikus mozgalom. Megjelenését a globális értelmezési keretek, az új, digitális kommunikációs csatornák és az életmódban is markánsabban 
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megjelen , radikálisabb aktivizmus segítették. A globalizációkritikus mozgalom a hatásos és nagy nyilvánosságot kapó mozgósítás érdekében tudatosan használta a digitális kommunikációs technológiákat és sajátos látványos akcióformákat tiltakozásai alkalmával. A hazai globalizációkritikusok a globális mozgalom interpretációs sémái, értelmezési keretei segítségével kívánták új színben láttatni a hazai politikai, társadalmi kérdéseket. Ezeknek az értelmezési kereteknek az értelmében a hazai közállapotok tükrözik azokat a neoliberálisnak nevezett elosztási viszonyokat, amelyek nem voltak tekintettel a természetes környezet 
védelmére, az er források egyenl  és fenntartható elosztására és a hagyományos közösségekre. Az ezredforduló után olyan szervezetek alakultak meg, mint a Védegylet, a Zöld Fiatalok (ZöFi) és az ATTAC magyarországi szervezete, amelyek bekapcsolódva a globális mozgalom munkájába fejtették ki kritikájukat Magyarországon a neoliberális globális 
elosztás rendszerét illet en. A globalizációkritikus mozgalom két legfontosabb ügye az iraki háború és a Zeng -konfliktus 
volt. Az el bbi esetben egy globális kampány részeként folyt a mozgósítás, míg a Mecsekben 

található Zeng  csúcsára tervezett NATO-lokátor ügye alapvet en egy helyi környezetvédelmi ügy volt, de könnyen lehetett keretezni háborúellenes kérdésként is. Ebben 
a tekintetben az ügy teljesen megfelelt a mozgalom „Gondolkozz globálisan, cselekedj 

lokálisan” jelszavának. A globalizációkritikus mozgalomban a korábbi szakpolitikai részterületeket összekötötte – az mozgalmi szóhasználat szerint – a holisztikus rendszerkritika, valamint hangsúlyosabban jelent meg az életmód-politizálás is. Mozgalom  Szervezet Kritika tárgya, ellenségkép Kollektív cselekvés formái kádár-rendszer zöld ellenzéke értelmiségi hálózat szocialista modernizációs minták tüntetések, tiltakozások, think tank tevékenység 1990-es évek 
környezetvéd i civil szervezetek szakpolitikai környezetvédelem lobbitevékenység, think tank tevékenység, lokális tiltakozások hazai globalizáció-kritikus mozgalom nemzetközi mozgalomba bekapcsolódó hazai mozgalmi hálózat globális elosztás neoliberális rendszerének kritikája látványos tüntetések, think tank tevékenység 15. táblázat Az alternatív/ökológiai mozgalom alakváltozása 
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A 16. táblázat az alternatív mozgalom fentebb már bemutatott három típusát mutatja be a szervezeti felépítés, a mozgalmi kritika tárgya, valamint a kollektív cselekvés formái alapján. 
Az alternatív mozgalom esetében a tematika kib vülésér l, a technokrata civil lobbitevékenység mellett az egyes részterületeket, témákat összekapcsoló holisztikus rendszerkritikáról, valamint az életmód-politika markánsabb megjelenésér l beszélhetünk. Az ezredfordulóra tehát kiteljesedett az alternatív mozgalom, amennyiben a globalizációkritikai értelmezési keretek és akcióformák révén a politikai cselekvés formája a mozgalmi 
mozgósítás, az aktivizmus lett. Ezek a min ségbeli változások er sítették a mozgalom 

politikai jellegét és így hozzá járultak a mozgalomhoz köthet  párt, az LMP megalakulásához és mandátumszerzéséhez. 
A dolgozat a politikai lehet ségstruktúra elemzésének módszerével, azaz a mozgalom 

lehet ségeit alakító küls  tényez k vizsgálatának segítségével kívánta feltárni a mozgalmat 

érint  folyamatokat a magyar politikai környezetben. Ennek része a magyar mozgalmi 
szektor, azaz minden típusú mozgalmi család és mozgalom összessége, ami er sen 

befolyásolta a globalizációkritikusok lehet ségeit, de a fent bemutatott mozgósítási típusok közül egyikéhez sem tartozott. A mozgalom szempontjából meghatározó volt a rendszerváltás 
zöld mozgalma, és bizonyos fokig megjelent a civil ethosz mozgalmához kapcsolható er s 

“civil” narratíva. A globalizációkritikus mozgalom azonban túl kívánt lépni az anti-politikai hagyományokon, ezért nem is állították szembe a civil és a politikai cselekvést, hanem annak 
jelent ségét hangsúlyozták, hogy a politikai cselekvés ne legyen csupán a politikusok kiváltsága. Ez a politikától való általános tartózkodás megváltoztatásának, a felhatalmazásnak 
programja. Ennek jegyében hangsúlyozták a kés bb pártot alapító mozgalmárok, hogy “lehet 

más a politika”. 
A globalizációkritikus mozgalmi szervezetek közül többen is, így a Leveg  Munkacsoport, a Védegylet, a Greenpeace a transzakcionista mozgósítás mintáit mutatták fel. Akcióikat tehát nem minden esetben a szimpatizánsok nagy számára alapozták, hanem a sajtóval és más hazai, ill. külföldi civil szervezetekkel. A globalizációkritikusok esetében a külföldi kapcsolatok nem az adományozó és adományt kapó szervezet sémájára épülnek, hanem a nemzetközi globalizációkritikus mozgalomba ágyazódnak be. A mozgalom neoliberalizmus ellenessége folytán nem is tartoztak a nyugati donor-szervezetek tipikus célcsoportjához. A 
globalizációkritikusok lehet ségeit f leg a 2000-es évek második felét l áttételesen a radikális jobboldali mozgósítás is befolyásolta. Els sorban a 2006-os forró sz utáni radikális 
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jobboldali mozgalmi konjunktúra hatására er tlenebbek lettek a mozgalom értelmezési 

keretei, rendszerkritikájukat elnyomta a jobboldali radikalizmus üzenete. Az er s radikális jobboldali utcai jelenlét pedig elvette a mozgalom számára fontos fizikai teret is. 
A politikai lehet ségstruktúra része továbbá a gyülekezési jog szabályozása, mint annak intézményi kontextusa. Magyarországon a 2000-es években a gyülekezési jog nem a 
globalizációkritikusok, hanem els sorban az új típusú radikális jobboldali tiltakozások 

nyomán kapott kitüntetett figyelmet. A gyorsan szervez d , közjogi méltóságokat közvetlenül 

megcélzó, szimbolikus helyeket, „agorákat” hosszabb id re elfoglaló, gyakran er szakos és a közbeszéd uralkodó normáit tiszteletben nem tartó megmozdulások megmutatták, a rendszerváltás során a békés átmenetet biztosítani kívánó gyülekezési törvény alapján nem 
alkalmas a békés gyülekezéshez fűz d  alkotmányos jog biztosítására. Az Emberi Jogok Európai Bírósága, az Alkotmánybíróság és a magyar bíróságok gyakorlata alapján konkretizálódott, hogy a 72 órán belül be nem jelentett valamint a spontán rendezvények is a gyülekezési törvény hatálya alá tartoznak, a be nem jelentés nem képezheti a feloszlatás 
jogalapját, ahogyan az el zetes bejelentésben megadott id ponttól, helyszínt l, céltól, 

napirendt l való eltérés sem. A gyülekezési jog gyakorlása kapcsán tehát a legfontosabb 

korlátozó tényez  annak békés jellege maradt, amely a hatóságoktól bizonyos szintű toleranciát kíván.  A tiltakozó események elemzése ugyanakkor azt mutatja, hogy a globalizációkritikus tüntetések – ellentétben a radikális jobboldali demonstrációktól – dönt en békés jellegűek voltak. A tiltakozó események vizsgálata során arra is fény derült, hogy a magyar 
globalizációkritikus tüntetéseknek volt egy tipikus mintázata a vizsgált id szakban. A 

tüntetések többsége nem tartott tovább 8 óránál, er szakmentesek voltak és rendszerint helyi ügyekben, a helyi önkormányzat felé címezték követeléseiket a tüntet k. A helyi ügyek ugyanakkor NIMBY (not in my backyard) jellegű tüntetések is voltak, amelyek esetében nem 

feltétlenül a bolygó egészét érint  globális problémák, hanem a helyben lakók egészsége, az 

élhet  környezet az els dleges szempont. A nemzetközi globalizációkritikus mozgalom által 

alkalmazott értelmezési keretek segítségével azonban a magyar aktivisták a helyi jellegű 

kérdéseket is be tudják kötni a nemzetközi problémakörbe. Ez a már említett “Think global, act local!”, azaz gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan logika szerint történik. 
A legtöbb tüntetésen a mozgalmi szervezetek közül a Leveg  Munkacsoport vett részt, 

amelynek profiljához éppen a környezetszennyez  beruházások megakadályozását célzó 
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NIMBY jellegű megmozdulások álltak közel. A Leveg  Munkacsoport révén a nagyvárosokon, megyeszékhelyeken túli ügyek is bekerültek a globalizációkritikus tüntetések 
közé. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a Leveg  Munkacsoport nem rendelkezett olyan markánsan globalizációkritikus arcéllel, mint a többi feltüntetett szervezet, valamint a helyi 
tiltakozók sem voltak feltétlenül tisztában akcióik globális jelent ségével. A Védegyletre és a 

Zöld Fiatalokra is jellemz ek voltak a helyi ügyek, bár ezek többnyire a f városra és annak kerületeire koncentrálódtak. A Greenpeace magyarországi szervezete a helyi ügyeken kívül olyan szakpolitikai ügyképviseletet is folytatott, mint a génmódosított növények kérdése. Az ATTAC kevésbé helyi ügyekben, inkább határozottabban baloldali, a helyi és a globális elosztás problémáival foglalkozott akciói során. Összevetve a globalizációkritikus szervezetek tiltakozó eseményeit, a magyar tüntetések általános mintázatával (Szabó A., 2008: 134-150), 
megállapítható, hogy er sebben a f városra koncentrálódnak, jellemz en alacsonyabb a részvétel és rövidebb ideig tartanak az átlagosnál. Mindez arra enged következtetni, hogy a 
globalizációkritikus mozgalom nem rendelkezett olyan er forrásokkal és támogatottsággal, mint a magyar mozgalmi szektor többi szerepl je. 
A magyar lehet ségstruktúra sajátosságai miatt a magyar alternatív mozgalmi családon belül vita folyt a bal-jobb kategóriák relevanciájáról. Magyar sajátosság a zöld mozgalmi csoportok 
ellenzékisége a magát hivatalosan baloldalinak tekint  poszt-sztálini diktatúrában, a magyar politikai kultúra politikaellenessége, ami a harmadik utas törekvésekben is megnyilvánul, a bal-jobb kategóriák használata körüli bizonytalanság valamint az alternatív mozgalmak 
er forráshiánya. A vitában elfoglalt pozíció megjelent a mozgalmi gyakorlatban is, a témák kiválasztásában, a szövetségkötésekben, azonban nem áthághatatlan határokról volt szó, hiszen egy-egy fontosabb esemény kapcsán az egyes szervezetek képesek voltak közösen a tiltakozó akcióra. A globális jelent ségű tiltakozó eseményeken kialakított kollektív 

értelmezési kereten belül alakította ki saját értelmezési keretét a két tábor, ami lehet vé tette, 

hogy közösen vegyenek részt a globális mozgalomban. A bels  konfliktusokat enyhítette a mozgalom zártsága a többi politikai szerepl t l való nagyobb távolság. 
A magyar alternatív mozgalmakat illet en azok szövetségkötéseit és témaválasztásaikat 

illet en léteztek olyan különbségek, amelyeket egy bizonyos következetességet árulnak el. Az ATTAC magyarországi szervezete, ahogy más országokban is, els sorban szociális, gazdasági kérdésekkel foglalkozott, ahogyan a Védegylet számára fontosabbak voltak az 
ökológiai, környezetvédelmi problémák. Ezek alapján feltételezhet , hogy igenis léteztek 
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olyan ideológiai különbségek, amelyek igazolják a bal-jobb kategóriák használatának relevanciáját, azonban ennek ellentmond a Humanista Mozgalom, amely Magyarországon 
nemzetközi összehasonlításban fontos szerepl je volt a globalizációkritikus mozgalomnak, gyakori partnereik kifejezetten baloldali karakterrel rendelkez  szervezetek, azonban volt nem részese a bal-jobb vitának, ill. maga a szervezet is tagadja annak jelent ségét. Ugyanígy heterogénebb volt a ZöFi szövetségeseinek köre, a zöld fiatalok szinte az összes lehetséges szervezettel rendeztek közös akciót. A baloldali szervezetekkel való együttműködés és a szociális, baloldali tematika önmagában nem kötelezett el egy szervezetet a bal-jobb relevancia vitában az egyik táborhoz. Jól érzékelteti a mozgalmi szervezetek szövetségi 
hálózatát mutató ábra (13. Ábra), hogy a baloldaliság mellett lándzsát nem tör  Humanisták valójában milyen közel álltak az ATTAC-hoz szövetségkötéseik alapján. A vitában elfoglalt pozíció tehát jelentkezett a mozgalmi gyakorlatban is, azonban az utóbbi nem determinálta az 
el z t. Ennek alapján kijelenthetjük, hogy a magyar lehet ségstruktúra ugyan magyarázza, miért merült fel a bal-jobb vita az alternatív mozgalmi családon belül, de ez nem jelentett 
hermetikus elkülönülést a „baloldali” és a „zöld” alternatívok között. Ez azért sem lett volna lehetséges, mert a mozgalmon belüli feszültség sokkal jelentéktelenebb a mozgalom, és annak 
környezete, a többi politikai szerepl  közötti ellentétekhez képest. A tiltakozások országok közötti diffúziójának létrejöttéhez szervezeti, kulturális és politikai kondícióknak kell teljesülnie (Kriesi et. al., 1995: 187-191). A magyar alternatívok 
rendelkeztek olyan szervezeti infrastruktúrával, ami lehet vé tette a nemzetközi mobilizációs kampányokban való részvételt, és a nyugat-európai társadalmakéhoz való kulturális közelség is megkönnyítette a mobilizáció tartalmának, az akció ill. szervezeti formáknak a diffúzióját. A nemzetközi tiltakozási kampányok azonban más módon rezonálhatnak az egyes országokon belül, a tüntetés lefolyását és kimenetelét kétségtelenül befolyásolja az adott ország politikai 
lehet ségstruktúrája, ahogyan az öböl-háború elleni tüntetések esetében történt ez Németországban, Franciaországban és Hollandiában (Koopmans, 1999: 69). A lengyel és a cseh környezetvéd  mozgalmak esetében is a nemzeti intézmények és politikai gyakorlatok határozták meg végül a nemzetközi eseményeknek a társadalmi mozgalmak mobilizációjára kifejtett hatását, annak ellenére, hogy a globalizációs folyamat révén egyre hasonlóbbakká váltak a mozgósítási technikák és eszközök (Carmin és Hicks, 2002: 319). Ugyanilyen hatással volt Spanyolországban a helyi globalizációkritikus mozgalomra a spanyol 
lehet ségstruktúra. A spanyol tiltakozási kultúrában meglév  regionális nacionalizmus és libertarianizmus, az önálló katalán ill. baszk mobilizáció, az antidemokratikus döntéshozatali 
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gyakorlatokkal szembeni hiperérzékenység a spanyol globalizációkritikus mozgalom fragmentáltságához vezetett (Jiménez és Calle, 2007: 91). Az alternatív mozgalmi család megosztottsága, ezek az ellentétek azonban nem akadályozták a magyar alternatívok egységes részvételét a globális kampányokban. Az olyan nemzetközi 
jelent ségű eseményekben, mint az Irak megtámadása ellen tiltakozó nemzetközi tüntetési kampányban vagy a Bush-látogatás során az alternatívok együttesen léptek fel, annak ellenére, hogy voltak nézeteltérések az egyes csoportok között. George W. Bush személye 
er s szimbólum volt nem csak a magyar, de a nemzetközi globalizációkritikus mozgalom számára, a nemzetközi kérdésekben az önkényes és er szakos fellépés, a neoliberalizmus, az emberi jogok megsértése (guantanamoi fogolytábor), a környezetvédelmi szempontok 
figyelembe nem vétele (Kiotói Egyezmény) lehetett sűríteni ebbe az ikonba. Ahogyan a WTO, az IMF, a G8 vagy a Világbank, úgy az amerikai elnök is segített megszemélyesíteni a neoliberalizmust, ezzel sokkal könnyebben beazonosíthatóvá vált a mozgalmak számára az 
„ k”, az ellenérdekeltek csoportja. Sidney Tarrow ezt a folyamatot frame sűrítésnek nevezi (frame condensation) (Tarrow, 2002: 21). A Bush-látogatás kapcsán tehát a hozzákapcsolt és 
a globális mozgalomban kialakított értelmezési keret er sebbnek bizonyult az alternatív csoportok bal-jobb koncepciójánál. Az iraki háború elleni 2003-as tiltakozások esetében a 
tüntetés sokkal er sebb hazai politikai színezetet kapott. Hozzájárult ehhez a több hétig tartó vita a tüntetés útvonaláról és a Vér és Becsület azonos napon tartott megmozdulásáról, ebben az esetben tehát nagyobb volt a nemzeti kontextus hatása az esemény importja során, ez hozzájárulhatott ahhoz, hogy a Civilek a Békéért mellett a Békelánc is létrejött, ami bár nem 
kifejezetten az el z  szervezettel szemben határozta meg önmagát, mégis önálló akciót is kezdeményezett. A 2000-es évek elején több nagyszabású tiltakozó eseményre került sor a globalizációkritikus 
mozgalom részér l, azonban az évtized végére úgy tűnt, hogy kimerült a mozgalom. A 

politikai lehet ségstruktúra tekintetében a közfigyelem megváltozása (szeptember 11. és a gazdasági válság), a döntéshozatalba való bevonás, a mozgalom intézményesedése és az elért 
sikerek emelhet ek ki. A közfigyelem megváltozása az Egyesült Államokban volt látványos, ahol szeptember 11-e után minden kollektív akció más megítélés alá esett, ami így az amerikai mozgalom think-tank jellegét er sítette, közvetlenül is hozzájárulva a globális 

mozgalom intézményesedéséhez. Európában a közvélemény figyelmét kés bb, a pénzügyi válság nyomán kötik le azok a viták, amelyek az európai jóléti rendszerek fenntarthatóságáról 
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és reformjáról szólnak. A nemzetközi pénzügyi szervezetek (IMF, WTO, Világbank) az ezredforduló óta fokozott mértékben vonnak be NGO-kat munkájukba, ez azonban inkább a 
transzparenciát er síti, ráadásul a nagy, er forrásokban gazdag szervezeteket érinti, így a 
demobilizációs tényez k között a legkisebb jelent ségű. A mozgalom már említett intézményesedésére a legjobb példát a Szociális Világfórum adja. Ellencsúcs jellegénél fogva 
a szakért i párbeszédre ad alkalmat, ezzel is a think-tank szervezeteket juttatva el nyhöz. A 

pénzügyi válság által is el térbe állított regulációs javaslatok – azok etatista jellegük ellenére is – egybecsengenek a globalizációkritikus mozgalom korábban is hangoztatott alternatív gazdasági elképzeléseivel, nehéz azonban megítélni, hogy ez milyen mértékben köszönhet  a mozgalmi tevékenységnek. A magyar globalizációkritikus mozgalom esetében a demobilizáció két legfontosabb okaként az LMP megalapítását és a radikális jobboldali utcai mobilizációt neveztük meg. A radikális jobboldali konjunktúra, a Nyugat-Európában baloldali 
mozgalmakhoz köthet  radikális tiltakozási szimbólumok (gázálarc, maszk, hangosbeszél  stb.) jobboldali kisajátítása is csökkentette a magyar alternatívok mobilizációs potenciálját. Az LMP megalakulása ugyanakkor a pártorientált mozgalmi szervezeti modell felé való 
elmozdulás eredménye is. A politikai lehet ség-struktúra elemzése során arra a megállapításra 
jutottunk, hogy Magyarországon a pártrendszer zártsága az er források koncentrációját eredményezi, miközben a társadalmi egyeztetés kínál bizonyos hozzáférést a környezetvéd  

civil szervezetek számára, azonban ez alternatív javaslatok kidolgozására nem ad lehet séget. 

Ezzel n  az érdekképviseleti szervezeti struktúra szerepe a globalizációkritikus mozgalom számára, de elvezet ahhoz a felismeréshez is, hogy – er s szövetségesek hiányában – a valódi részvétel és az alternatíva megvalósítása egy politikai párt keretei között lehetséges. Az alternatív mozgalom számára az összes többi elem közül ez utóbbi jelentette a legfontosabb 
ösztönz t a pártorientált szervezeti struktúra követésére. A kelet-európai közpolitika gyenge 
hatékonysága a mozgalom számára adottság. Az alternatív mozgalmat nem érte olyan er s kormányzati nyomás, de nem is támogatták a mozgalmon kívüli politikai szövetségesek. 
A fenti kritériumokon kívül természetesen megnevezhet ek még más olyan tényez k, amelyek befolyásolták az LMP megjelenését – nem is sűríthet  bele minden mozzanat egy 

elméleti keretbe. Másrészt a politikai lehet ségstruktúra országspecifikus. Ebb l a szempontból fontos megemlíteni, hogy a rendszerváltás során maguk az ellenzéki mozgalmak 
is a pártosodás útjára léptek (Szabó, 1993b), hiszen ez a forma adhatott többleter forrásokat és intézményesített befolyást, ami így felértékelte a pártok szerepét. Ez a stratégia továbbra is 
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a politikai mozgalmak szeme el tt lebeg. Lényegesek továbbá a külföldi minták is: az alternatív mozgalom számára nyilvánvalóan inspiráló a nyugati zöld pártok sikere, ami korábban is többeket sarkallt ökológiai párt alapítására. Az LMP, mint mozgalmi párt 
felfutásában másfel l különös szerepet tulajdoníthatunk a vizsgált mozgalmi hálózatok, 

valamint a politikai cselekvést lehet vé tev  értelmezési keretek kiteljesedésének. A dolgozat második felében a globalizációkritikus mozgalom innovációinak bemutatására és elemzésére került sor. Ezek azok az elemek, amelyek révén a magyar alternatív mozgalom egy új szakaszba, a globalizációkritikába lépett. Ezek a mediatizált tüntetés, a globalizációkritikus értelmezési keretek használata, a digitális kommunikáció és a látványos akcióformák. A mozgalmi innovációk tekintetében az új, digitális kommunikációs csatornák használata különböztette meg legélesebben az globalizációkritikusokat a korábbi 
alternatívoktól. A nyilvánossághoz való hozzáférés kib vülése jelentette az egyik 
legfontosabb er forrást a mozgalmak számára. A mozgalom számára ugyanakkor a politikai 

kommunikáció nem csupán a küls  szerepl k, így a lehetséges támogatók, az ellenfelek, a szövetségesek, a közvélemény felé történik, de - szigorúan lehatárolt szervezeti struktúra híján - annak címzettjei a már mozgósított szimpatizánsok, aktivisták is. A globalizációkritikus 
mozgalom esetében mind a küls , mind a bels  kommunikációt megkönnyítette az új digitális technológiák használata. Ezek az új csatornák megkönnyítették a mozgalomhoz való 
csatlakozást, továbbá létrehoztak egy köztes teret a mozgalom és a szélesebb, f sodrú nyilvánosság között. Ennek a köztes térnek a létrehozásában fontos szerepe volt a mozgalom alternatív médiájának, az indymediának. Az indymedia architektúrája okán hordozta azokat a 
funkciókat, amelyeket kés bb a web2.0 és a közösségi média töltött be. A képek, videók 

feltöltése, hírek beküldése és a hozzászólási lehet ség kitágította a globalizációkritikus mozgalom cselekvési terét és betekintést adott a mozgalmi munkába. A globalizációkritikus mozgalmi innovációja azonban nem korlátozódik az új kommunikációs csatornák használatára. Az innováció lényege a mozgalom alkalmazkodása és a tiltakozó események alakítása a média logikájához, ahogyan arra az esettanulmány, az Úttör  Áruház elfoglalása is mutatja. A házfoglalás során folytatott kommunikációnak három szintje 
különíthet  el: mikro szinten az aktivista bels  kör kommunikációja folyt, egyrészt 

levelez listák segítségével, de használtak az alternatív mozgalmak tekintetében hagyományosnak számító közvetlen, konszenzusos döntéshozatali formákat. Mezo szinten a 
mozgalmárok mediációja révén tudtak küls  támogatók csatlakozni a házfoglaláshoz, 
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amelynek els dleges eszköze a különböz  művészeti el adások voltak, de a f sodrú média 

beszámolói után is értesülhettek a szimpatizánsok az eseményr l. Makro szinten történt a mediatozáció folyamata, amely egyrészt a média logikájának átvételét jelenti, másrészt a média is igazodik a mozgalomhoz. Ennek része, hogy az aktivisták tudatosan megtervezik média stratégiájukat, továbbá az, hogy az újságírók felismerik, hogy melyek azok a csoportok, amelyek képesek látványos képeket és szokatlan tiltakozásokat szolgáltatni. A globalizációkritikus mozgalom nemzetközi koordinációját is nagyban segítette, hogy ebben 
az id szakban kezdett el széles mértékben elterjedni az internet, ami lehet vé tette az olcsó, 

gyors és szélesebb tömegeket elér  kommunikációt. Az internet alkalmas volt arra, hogy elérjen a mozgalmi hálózatokon kívüli lehetséges támogatókat, kommunikálja a mozgalom értelmezési kereteit és bizonyos szempontból pótolhatja, valamint kiegészítheti az online 
aktivizmus a valós részvételt. Fontos azonban, hogy a kollektív identitáshoz szükséges er s kötelékek nem az interneten alakulnak ki, nem spórolható meg tehát az offline jelenlét. A 
kollektív identitás kialakítása ugyanis els sorban nem az interneten történik, hanem a 

mozgalmi közösségekben. Ehhez er s kötelékek, offline kapcsolatok kellenek, amelyeknek a 
fenntartására alkalmas az internet, de maguk az er s kötelékek nem ott alakulnak ki. Az alterglobalizációs mozgalmak esetében az egyén nem mindig azonosul teljes mértékben a 
mozgalommal, de a rövid életű akcióprogramok valójában a kifogásolt globális rendszer 
egésze ellen irányulnak, és az egyes témákban kitűzött célok a közös, globális mozgalmi identitáshoz és értelmezési keretekhez kapcsolódnak. Ezért történhetett meg, hogy az olyan nagy tüntetéseken, mint amilyenek Seattle-ben vagy Genovában zajlottak, különböz  csoportok szivárványkoalíciója jöjjön létre, és ezért lehetséges, hogy ugyanaz az egyén egy 
személyben Zeng - r és biciklis felvonuló is legyen. A gyenge köt dések ugyanakkor nem gyengítették az globalizációkritikus mozgalmakat, hanem inkább er sítik ket, hiszen a 

mozgalmak éppen ezek révén, az alacsony belépési költségeknek köszönhet en képesek olyan 

hirtelen mobilizálni támogatóikat. Az értelmezési keretek átfedésének további el nye, hogy egy konfliktus kapcsán egyszer már bevont egyének kés bb, más témák felmerülésekor is mobilizálhatók. A közös értelmezési keret alapján folyamatosan megújítható a mozgalmi mobilizáció. A globális mozgalom értelmezési kereteinek használata volt egy másik fontos mozgalmi 
innováció. A Zeng -ügy mutatta meg, hogy a globalizációkritikus szervezetek sikerrel tudtak 
egy helyi környezetvédelmi ügyb l a globális problémákra utaló kérdést keretezni ezeknek a 
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globális értelmezési kereteknek a segítségével. A Zeng -ügy kétségkívül a magyarországi globalizációkritikus mozgalom nagy sikereként könyvelhet  el. Az, hogy nem épült meg a 

lokátor köszönhet  egyrészt a kitartó helyi civil szervezeteknek, de hathatós segítséget 

jelentettek a jó kapcsolatokkal, nagyobb tapasztalattal rendelkez  országos és nemzetközi szervezetek. Nagy szerepük volt ez utóbbiaknak abban, hogy országos publicitást kapott a konfliktus. Maga a konfliktus jellege, azaz hogy katonai-állami beruházásról volt szó, aminek 
közvetlen nemzetközi kihatásai is voltak, tovább emelte az ügy jelent ségét. Ennek 
köszönhet en mintegy két éven keresztül folyamatosan születtek újságcikkek a konfliktussal 

kapcsolatban, ami elegend  adatot szolgáltatott az elemzés elkészítéséhez.   intermedier demonstratív direkt-kényszerítõ intézményes x x - többdimenziós x x x antiinstitucionális - x x 16. táblázat A tiltakozások Raschke sémája (1985: 294) 
A társadalmi mozgalmak a framing eljárás révén egy olyan összefügg  interpretációs sémát 

állítanak el , aminek célja a lehetséges támogatók minél hatékonyabb mobilizálása. E folyamat során olyan argumentumokat fogalmaznak meg, amelyek más-más oldalról közelítik 
meg az adott problémát, a mozgalom céljainak megfelel en. A konfliktusban az argumentumok három csoportját tudtam megkülönböztetni: fundamentális-, járulékos- és 
konkuráló argumentumokat. Míg az els  csoportban az alapkonfliktushoz köt d , nem 

megkérd jelezhet  értékekhez kapcsolódó érvek tartoznak, a konkuráló argumentumok esetében annál inkább lehetséges azok vitatása, ami meg is történik, hiszen teljesen más a beazonosított argumentumok aránya a Magyar Nemzetben és a Népszabadságban. Nyilvánvalóan ez olyan konfliktus esetében teljesül, ahol létezik egyetértés bizonyos értékek 
legitimitása fel l, mint példánkban a hon- és a környezetvédelem kívánalma. Ez, Joachim Raschke tipológiája alapján (Raschke, 1985: 294) az intézményes és a több-dimenziós mozgalmak esetében valósul meg. Az intézményellenes mozgalmak azonban elutasítják a közvetítést a társadalom és az intézmények között, az intermedier stratégiát nem alkalmazzák, 
így nem is kényszerülnek, illetve nem is hajlandóak együttműködni a politikai döntéshozókkal, vagy elismerni legitimnek azok érveit, érdekeit (17. táblázat). 
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Az ellenségképzés folyamata során sokkal er sebben jelenik meg a napilapokban a kormány-ellenzék ellentét. Ismerve a Népszabadság és a Magyar Nemzet akkori politikai, világnézeti karakterét, nem nehéz észrevenni, hogy ez a dichotómia túlmutat a konkrét konfliktuson. 
Sokkal nagyobb jelent sége van tehát annak a pártpolitika szempontjából, hogy ki a 
beazonosított ellenség, mint annak, hogy mennyire sikerül a Zeng -konfliktus szembenálló feleinek, a civil szervezeteknek, illetve a HM-nek saját értelmezési kerete alapján meghatározni a nyilvános közbeszédet. Az ellenzék – a kormány állításaival ellentétben – ténylegesen nem volt irányítója az eseményeknek, így nem volt köze a mozgalom értelmezési keretének kialakításához, vagyis az értelmezési keretek nem fedték a kormány-ellenzék 
kett sséget. Azonban az ellenség beazonosításával – mindkét napilap – a konfliktust a pártpolitikai sémába helyezte. A napilapok olvasói, akik nyilván azonosulnak a médiumok értékvilágával, már abban az értelmezési keretben interpretálták az eseményeket, amelynek természetes része a kormány-ellenzék ellentét. A társadalmi mozgalmaknak a nyilvánossághoz való hozzáférés érdekében szükségük van a modern médiára, ahogyan az 
országos publicitásból sokat profitált a Zeng -mozgalom, azonban itt felléphetnek torzító mechanizmusok is, hiszen a nyilvánosság többi beszél jének érdekében állhat az üzenet torzítása. 
A magyar globalizációkritikus mozgalom a reá jellemz  értelmezési keretek révén kívánta 

céljainak megfelel en interpretálni a konfliktust. A Zeng -konfliktusban nem csak a környezetvédelmi, de a háborúellenes értelmezések is megjelenhettek, hiszen egy a NATO 
által finanszírozott, hadügyi beruházásról volt szó. Így alkalmas volt a Zeng -konfliktus arra, hogy megjelenjen az egyes részkérdéseket összekapcsoló globalizációkritikus értelmezési keret. A környezetvédelem ügyében sikeresebb volt a globalizációkritikus mozgalom, azonban kevésbé sikerült a biztonságpolitikai érveit átvinni a nyilvánosságba. Ezen a területen 
egyértelmű értelmezési fölényben volt a HM és így kevésbé érvényesült a konfliktusban a globális béke ügye és a katonai szövetségi rendszerek kritikája, ami fontos témája volt a 
globalizációkritikus mozgalmaknak. A Zeng -ügy tehát hangsúlyosabban hagyományos környezetvédelmi jelleget vett fel, a globalizációkritikus framek kárára. A globalizációkritikus mozgalom révén megjelentek Magyarországon is a látványos tiltakozási elemek, amely szintén a dolgozatban tárgyalt mozgalmi innováció. A magyar globalizációkritikusok a látványos tiltakozási formák meghonosításával új elemet emeltek be, bontakoztattak ki az alternatív mozgalom eszköztárában. Ezeknek a formáknak a hatása 
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mikro-, mezo- és makroszinten írható le. A mikro-, azaz az egyén, tehát a mozgalmi aktivisták és támogatók szintjén a látványos formák közvetlenül alkalmasak érzelmek kiváltására, az érzelmek menedzselésére. A színes maskarák, bábuk kifejezik az mozgalom ellenfeleivel, a 
tiltakozás címzettjeivel kapcsolatos érzelmeket. A karneváli jellegű tüntetések ugyanakkor élmény- és örömforrások is lehetnek a résztvev k számára. Lehet séget ad a politikai vélemény kifejezése mellett a kikapcsolódásra, társas kapcsolatok ápolására. Mezoszinten a látványos akcióformák a mozgalmi kultúra, a mozgalom értelmezési kereteinek hordozói. Segítik gyakran absztrakt mozgalmi célok megértését, kifejezik a látványos elemek a mozgalom kollektív identitását. Makroszinten a performatív akcióformák alkalmasak a média figyelmének felkeltésére. A látványos elemek tehát növelhetik a mozgalmi üzenet rezonanciáját, több lehetséges támogatóhoz juthatnak el. A karneváli tiltakozás másrészt a mozgalommal szembeni szimpátia felkeltésére is alkalmas, hiszen a tüntetés nem annak 
er szakos, hanem felszabadult, kreatív jellege miatt kerül be a híradásokba. Szint Látványos akcióformák funkciói, hatásmechanizmusa mikroszint: egyéni érzelmek egyéni érzelmek menedzselése, élményszerzés forrása mezoszint: mozgalmi kultúra, framek jelentésadás és -hordozás makroszint: média médiafigyelem, rezonancia elérése 17. táblázat A látványos akcióformák hatásmechanizmusai 
A látványos tiltakozási elemek jelent ségét megnöveli a közösségi alkalmazások és kommunikációs eszközök elterjedése, ami nem csupán a makroszinten, de a másik két szint 
esetében is igaz. A tiltakozási élmény, a tüntetés „íze” megörökíthet , átadható, valamint a 
mozgalmi értelmezési keretek hordozói is elhelyezhet ek a mobil-online térben. A közösségi alkalmazások és a mobil internetes technológiák által megvalósult kommunikáció a második szóbeliség koncepciójával írható le. Walter J. Ong szerint az elektronikus médiát a második szóbeliség jellemzi, ami az írásos tradícióval ellentétben – hasonlóan az els  szóbeliséghez – több szabadságot ad az újraértelmezésre, módosításra. A második szóbeliségben kollektív 
produktumok jönnek létre, ami egy er s mi-tudatot alakít ki (Ong, 2002: 133-134). Ez a hagyomány a jelenre vonatkozik, így az elmúlt események is aktualizálódnak módosítások 
révén, másrészt tudatosabb és jobban támaszkodik az írásos tradícióhoz, mint az els  
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szóbeliség. A második szóbeliségre a legjobb példát a közösségi alkalmazások segítségével terjesztett vírus-videók és internetes mémek adják. Kevesebb teret ad továbbá koherens 
szövegek el állítására és terjesztésére, de alkalmasabb a látványos, performatív formák továbbítására.  A látványos, performatív formák jelent ségét a politikai részvétel mintáinak megváltozása, valamint a köz és privát határainak elmosódása is befolyásolhatja. A politikai részvétellel foglalkozó tudományos diskurzusban a 2000-es évek óta esik szó a direkt részvételi formák felértékel désér l, valamint ezzel párhuzamosan a hagyományos részvételi intézmények 

relatív gyengülésér l. Ez a jelenség azonban nem jelent általános politikai passzivitást (Dalton 

2011), sem pedig azt, hogy teljesen elvesztették volna jelent ségüket a hagyományos politikai intézmények (Norris, 2002), a régi és új formák egymás mellett, egymást kiegészítve 
létezhetnek. A részvételi formák átalakulása mellett egy másik folyamat is tetten érhet : a köz és a privát határainak elmosódása. Az életmódot a középpontba helyez  új társadalmi mozgalmak, valamint a feminista és a queer mozgalom megjelenése óta politikai téma a magánélet is. A kommunikáció átalakulása, az internet és a közösségi média megjelenése tovább erodálta a magán- és közügyek közötti falat (Thompson, 2011). Az üzen falakon 

egymás mellett tűnnek fel közéleti, politikai és magánjellegű megosztások, a köz- és a magánélet fragmentumai állnak össze egy egésszé. A modern élménytársadalmakban az egyéni cselekvés legfontosabb mozgatórugója többé már nem a fizikai biztonság, vagy a társadalmi integráció, hanem az élményszerzés, egy szép élet megélése. A termékeket, szolgáltatásokat nem azok használati, hanem élményszerzési értékük miatt fogyasztják az emberek (Schulze, 1992). Az élménytársadalmakban a politika nem kizárólag közügyek intézésének, hanem az egyéni élményszerzés terepe is. Az élmény 
keresése megjelenik a politikai részvétel során, azért kapnak jelent séget a látványos tiltakozási elemek, és ezért megszokott világnézeti alapról kiindulva látogatni a nyári fesztiválokat, vagy bármilyen politikai felhang nélkül részt venni kollektív akciókban. 
Különös szerepet kaphatnák tehát ezek a formák a jöv ben is, különösen igaz ez a politikai tartalmú internetes mémekre, a cultural jamming tevékenység termékeire. A második 
szóbeliség elve szerint létrejöv  leírások így inkább egy mozgalmi néprajzot eredményeznek, 

különböz  célból, helyszínr l létrejöv  tartalmakkal, mint a már említett internetes mémek, 

képek, zenék, szabadid s tevékenységek, ízlések, diskurzussablonok. 
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A magyar globalizációkritikus mozgalom közvetlen szakpolitikai eredménye, mint a Zeng re 

tervezett lokátor építésének megakadályozása vagy a kerékpárosok érdekeit figyelembe vev  várostervezés mellett ugyanilyen fontos annak kulturális hatása. Egy mozgalom vagy 
tiltakozás sikeressége, eredménye néha egészen közvetlenül érezhet , gyorsan észlelhet , 

máskor sokkal áttételesebbek a hatások. Az el z re jó példa a rendszerváltás utáni magyar 

politikatörténetb l két végpontjáról, az 1991-es taxisblokád és a 2014-es netadós tüntetések. Mindkét esetben konkrét szakpolitikai sikert értek el a tiltakozók, így a taxisok az üzemanyag 
kompenzációját, a netadó ellen tüntet k a távközlési különadó kiterjesztését. A mozgalmak, tiltakozások eredményüket ugyanakkor gyakran nem az egyik akcióról a másikra érik el. A 
mozgalmak sikerei azonban nehezen mérhet ek, hiszen csak közvetve érhetnek el eredményt, 

mivel nem k a hatalom birtokosai. Az aktivisták felhívhatják egy ügyre a közvélemény figyelmét a médián keresztül vagy közvetlenül akcióik során, ügyüket felkarolhatja egy azzal 
szimpatizáló politikus is. Léteznek azonban olyan változások, amik nem mérhet ek szakpolitikai intézkedésekben, személyügyi döntésekben, de még hangzatos politikusi ígéretekben sem. Ezek a kultúrát, a társadalomról való gondolkodást, az életmódot, a szubkultúrákat, vizuális kultúrát, divatot érintik (Earl, 2004: 512). 
Magyarországon és els sorban Budapesten a 2000-es évek közepe óta olyan kulturális 
változások történtek, amelyek er sen köt dnek a globalizációkritikus mozgalomhoz, noha a mozgalom nem feltalálta ebben az esetben ezeket a kulturális formákat, eszközöket, hanem felgyorsította azok nyugati recepcióját. A városi életmódhoz, a városi terekhez kapcsolódó változásokról van szó, ilyenek a várost bemutató séták, a street-food felfedezése, a kerékpáros 
közlekedés, a foglalt házakra jellemz  stílusú romkocsmák megjelenése. Ezek a kulturális 

termékek és szolgáltatások sok szálon köt dnek a dolgozatban már bemutatott “Reclaim the Streets” mozgalomhoz. Az utca visszaszerzéséhez kapcsolódik a kerékpáros mozgalom és a Critical Mass, a rendszerváltás utáni legsikeresebb civil kezdeményezés is, amelynek talán a 
legnagyobb hatása volt a rendszerváltás után a f városi közlekedésre. A neoliberális globalizációt kritizáló mozgalom helyi akciói, ethosza végül a hitelesség forrása lett a (fels -)középosztály számára, ahogyan a városrészek esetében, az ilyen mozgalmi fogyasztási, életmód mintáknál is végbement a dzsentrifikálódás. Valójában a városi kerékpározás sem a 
legélesebb konfliktusokkal terhelt ügy volt, ezért is tudott annyira népszerű lenni. Ez a mozgalmak örök dilemmájához vezet: az üzenet felhígításával az befogadhatóbb lesz, de így maga mozgalom hitelessége, identitása kerül veszélybe, azonban egy mozgalomhoz való 
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csatlakozás sem feltétlenül ideológiai meggy z dés alapján történik, hanem éppen a felkínált életmód miatt. 
A városi kerékpáros közlekedés, a romkocsmák, a tűzfalfestés, a vintage boltok nem a mozgalom tevékenységének kizárólagos eredményei. Ezek nagyrészt már léteztek, mint nyugati minták, akárcsak maga a globalizációkritikus mozgalom. A kétezres évek elejének alternatívjai azonban felgyorsították a recepciót, és egy sajátos hazai lendületet, ízt is adtak ezeknek a mozgásoknak. A régi aktivisták célja természetesen nem az volt, hogy viszonyítási pontokat, fogyasztási mintákat adjanak a középosztálynak, amelyek így persze új határmeghúzásokhoz és kizárásokhoz is vezettek. A magyar globalizációkritikus mozgalom története azonban arra mindenféleképpen jó példa, hogy a társadalmi mozgalmak hatásukat néha indirekt módon érhetik el. Az urbánus életmód köré épített identitásoknak közvetlen mozgósító ereje nincsen, hiszen a globalizációkritikustól éppen rendszerkritika hiánya különbözteti meg. Tiltakozásra legfeljebb akkor kerülne sor, ha a hatalom veszélyeztetné ezt a fogyasztási autonómiát, ahogyan ez a netadó ellenes tüntetéseknél is történt. A mozgalom életmódra irányuló dimenziójának nincs hatással a közvetlen döntésekre, de befolyásolhatja, ahogyan gondolkodunk közösségr l és környezetünkr l, érintkezünk másokkal és eltöltjük a 

szabadid nket a politikai alatti világban.   
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7. Függelékek 7.1 Thesis and summary in English 7.1.1 The topic and theses of the dissertation As the international global justice movement became known in the late 1990s in Hungary, a new movement with typical issues and mobilization repertoire emerged in Hungary as well. The critic of neoliberal globalization transformed the earlier environmentalist and alternative movements and bottom-up initiatives. The dissertation aims to analyze those political processes, which affected the Hungarian global justice movement as the frames and protest repertoire appeared in Hungary. In order to answer this question, I analyze the political opportunity structure as an external condition for the movement. Furthermore, I will examine those innovations, which could be linked to the Hungarian global justice movement. For the sake of this, the dissertation studies the internal and external communication of the movement, the impact of internet based mobilization on identity building and movement dynamics, and finally the frames of the global justice movement. I will also investigate the spectacular protest forms utilized by the global justice movement, which also distinguished them from the earlier environmentalist groups. The Hungarian global justice movement is a specific case, since it can be regarded as a real movement, as it has all of those features of social movement defined by the academic literature. In the case of the global justice movement in Hungary, the network of individuals, groups and organizations and the collective identity are clearly present, just like those social, political conflicts, which are triggering mobilization. The Hungarian global justice movement possessed also the intellectual forums and free spaces, which could sustain and reinvigorate the mobilization potential and the interpretation frames. It is also important, that the internet became a common instrument at this time, which enabled cheap many-to-many communication. The Hungarian global justice movement appeared not much later than the Battle of Seattle in 1999. The environmentalist Rügyecskék (Buds) was established in 1999, the Védegylet (ptotect the Future) a year later as a reaction to the cyanide pollution of the Tisza river. The Zöld Fiatalok (Green Youth) was organized also in 2001, while the Hungarian branch of 
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ATTAC in 2002. Due to this, the time frame of the dissertation is the 2000s until 2010, when 
global justice movement’s spin-off party, the Lehet Más a Politika (Politics Can Be Different) gained seats in the Hungarian parliament. The year 2010 can be regarded as an end of a period in Hungarian politics for multiple reasons (Körösényi, 2015). The global justice movement is basically international, the problems the movement aims to solve are global, the means and goals demand global cooperation and coordination. However, the dissertation analyses the movement, which operated in Hungary. The issues, instruments and political opportunity structure of the international movement influenced the Hungarian movement of course. Thus every such relevant effects are indicated in the dissertation. The exact theses of the dissertation are the following: T1. The interpretation frame, the new action forms and instruments of mobilization (internet based communication, intensive usage of media) transformed the broader Hungarian alternative movement, which entered into the global justice period. T2. Inside the Hungarian global justice movement a debate started over the relevancy of the left-right categories between the left and green wing of the movement. The reasons of this can be found in the Hungarian political opportunity structure. T3. The changes of the Hungarian political opportunity structure affected the global justice movement as well. It caused a demobilization process and pushed the movement to a party oriented organizational structure. T4. The Hungarian global justice movement applied such innovative means, forms of mobilization, interpretation frames, which distinguished it from the earlier alternative movement. These innovative elements spread later partly in the whole social movement sector. These elements are the mediatization of protest, the interpretation frames of the global justice movement, digital communication and the spectacular forms of protest. 7.1.2 The conclusions of the dissertation The dissertation analyzed the Hungarian global justice movement from the aspect of the political opportunity structure and of movement innovations. Due to the transformation of the political opportunity structure, the global justice movement appeared in Hungary at the time of the new millennium. It occurred a bit later as North America and at the same time as in Western Europe. The movement introduced formerly unknown issues, interpretation frames, 
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protest forms and communication channels in Hungary. For sure, the appearance of the global justice movement in Hungary is not without any precedent. In the 1980s and during the democratic transition the green, environmentalist and especially the Danube Circle movement allowed to criticize the bureaucratic structure of the party-state and the lobby activities of the industry through softer issues. Inside the green movement found a political shelter the followers of alternative life styles, that is to say people who want to demonstrate their political stance in everyday situation, consumption and community building. The early environmentalist movement was a catch-all movement as it gave opportunity to express general dissatisfaction with the system. After the democratic transition became a fringe issue, since primer political organizations and political parties gave an opportunity for political engagement and demonstration of critics, opinions. During the 1990s environmental protection gained a technocratic approach, mostly because of the funding from the European Union and due to the mandatory legal harmonization with EU prescription (Szabó, 1999: 29-31). Not only environmental protection was such a topic, but many issues were represented by NGOs, which belonged in Western Europe to the identity based new social movements since the 1970s. Instead of a broad membership and supporters, these NGOs are mobilizing their connections to the media, decision makers and other NGOs. This kind of mobilization is described by the concept of transactional activism in detail (Petrova and Tarrow, 2007). On the basis of such networks and precedents could emerge the global justice movement in Hungary. Its appearance was supported by the digital communication channels, the global interpretation frames and a more radical activism. The global justice movement exploited the digital communication technologies and the spectacular protest forms in order to achieve effective mobilization. The Hungarian activists aimed to interpret the domestic social and political problems from a new aspect with the help of the frames and interpretation schemata of the international global justice movement. According to these frames, the situation in Hungary reflects the neoliberal global distribution, which does not respect the protection of the environment, the sustainable and fair redistribution and traditional communities. After the new millennium such organizations were formed like the Védegylet, the Zöld Fiatalok and the Hungarian branch of ATTAC. These organizations criticized the Hungarian neoliberal redistribution as part of the international movement. 
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The two most important issues of the Hungarian global justice movement were the Iraqi war 
and the Zeng  conflict. In the case of the former conflict the campaign was organized as part 

of a global campaign. The NATO radar, which was planned to be installed on the Zeng  peak in the Mecsek hills, was basically a local environmentalist issue, but it could be framed also 
as an antiwar conflict. From this aspect the movement functioned according to the “Think 

global, act local!” motto. In the global justice movement the different policy areas were interconnected by the – as they put it – holistic critic of the system and also by the accented life style politics. In the Hungarian global justice movement emerged a cleavage between the alternatives, who emphasized the importance of leftist traditions for the movement (ATTAC), and between those, who liked to overcome the left-right distinction (Védegylet, ZöFi). The dissertation points out, that the reason of this can be found in the Hungarian political opportunity structure. Such specific feature is the oppositional status of environmental movements in the communist Kádár-system, the antipolitical nature of Hungarian political culture, the tradition third way political and intellectual movements, the inconsistence usage of the left and right categories and finally the poor resources of the Hungarian global justice movement. The empirical press content analyzes proved, that the cleavage can be identified not only in discourses, but also in the everyday practices of the investigated organizations, i.e. the selection of issues and making alliances. However, this cleavage did not hinder the joint protest of these organizations during the visit of US President George W. Bush in 2006. During the end of the 2000s the mobilization potential of the global justice movement decreased, less high scale international protests have been organized. From the aspect of the international movement, the changing of public attention (9/11, 2008-2010 economy crisis), 
the involvement into decision making, the institutionalization and the movement’s successes can be highlighted as changes of the political opportunity structure. In Hungary the public attention changed due to the violent and massive radical right wing protests. The Lehet Más a Politika party, which grew out of the movement also contributed to the demobilization. By analyzing the opportunity structure, the dissertation also demonstrates various reasons of the push toward the party oriented structure, which is practically the institutionalization of the movement. The most important reason was the closed election system, the lack of allies and the lack of public hearings, cooperation with civil organizations. The move towards the party 
oriented structure was also fostered by the strengthening of the movement’s networks, frames 
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and also the success during the Zeng  conflict. As the political opportunity structure defined the intra-movement cleavages, it also led to demobilization and the institutionalization of the movement. In the second part the dissertation presents and analyzes the innovations of the global justice movement. These are those elements, which fostered the Hungarian alternative movement to enter into the stage of the global justice movement. These are the mediatization of protests, 
the application of the global justice movement’s interpretative frames, the digital communication and the spectacular action forms. The new digital communication was the most important element, which distinguished the global justice movement from the earlier alternative movement. In the case of the global justice movement the digital communication facilitated the internal and the external communication as well. These new channels made it easier to join the movement and created an intermediate space between the movement and the broader public sphere. The movement’s alternative media, the indymedia was an important factor in creating this intermediate communicational space. Due to its architecture, indymedia beard the same functions as did later the web2.0 and the social media. The images, the uploaded video clips and the opportunity to comment broadened the action potential of the global justice movement and gave an insight into the everyday work in the movement. The innovation of the global justice movement is not restricted to the application of digital communication technologies. The mediatization of protest as innovation means, that the movement and the organization of protest events are adapted to the logic of media, as it is 
demonstrated in the case study of the occupation of the former Úttör  Mall. Three stages of communication during the squatting could be distinguished: on the micro level the inner circle of activists communicated with the help of email lists and direct, consensual decision making forsm, which are common in the case of alternative movements. On the meso level sympathizers could join the event through the mediation of activists, which included various art presentations, but the mainstream media reports also drew the attention of potential supporters. On the macro level occurred the process of mediatization, which entailed the acceptance of the media logic by the movement, but also the press adapted to the movement. It included the conscious planning of media strategy by the activists and from the side of journalists the identification of those organizations, which could deliver interesting and 
spectacular media content. Thus, in the case of the occupation of the Úttör  Mall the dissertation noted that the global justice movement used different levels of communication 
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channels in a complementary way. The smaller activist circle used email lists in order to coordinate the action, and later they opened the offline free space of the movement first for the alternative and later for the mainstream media. The international coordination of the global justice movement was supported by the wide penetration of the internet, which allowed cheap, fast and many-to-many communication. The internet was also suited to reach potential supporters, communicate the interpretation frames of the movement and could also substitute the online activism the offline action for a certain degree. It is important though, that those strong ties, which are crucial for the sake of identity building, cannot be established without real, offline presence. The weak ties however, which are also facilitated by the internet, made multiple engagements possible. Consequently, it became easier to find the connection and the common interpretation frame between different issues. The dissertation also points out, that the weak ties are also suitable for quick mobilization along the common interpretation frames, thanks to the low entrance costs. The application of interpretation frames of the global justice movement was another 
movement innovation. The Zeng  conflict proved, that the social movement organization could successfully reframe a local environmentalist issue into a conflict with global relevance with the help of the interpretation frames from the international global justice movement. The Hungarian global justice movement aimed to interpret the conflict through its typical frames. 
In the Zeng  conflict not only the environmentalist but the antiwar interpretations could be also used, since it was about a military investment financed by the NATO. Thus in the case of 
the Zeng  conflict a global interpretation frame could be used in order to interconnect various issues. The movement was more successful in the environmentalist issue, but it could argue in its argument concerning the national security with less success into the public sphere. In this field the Hungarian Ministry of Defense had an interpretation advantage and consequently the issues of global peace and the critic of military alliances could not prevail, despite the fact that these are important topics of the global justice movement. Thus the Zeng  conflict was more about protecting the environment and less about the global justice. The frame analysis also demonstrated that the conflict was interpreted according to the government-opposition dichotomy in the analyzed daily newspapers. Social movements should rely on the press in order to send their messages to the potential supporters but they should also take into account 
the distorting effect of the media. During the timeframe of the research, not the Zeng  conflict 
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was the only, when the logic of domestic politics did not allow operating the global justice 
movement’s interpretation frames. With the presence of the global justice movement, the spectacular protest forms appeared in Hungary as well, which is also a movement innovation analyzed in the dissertation. Such forms and elements are inter alia paper puppets, juggling, monocycles and musical accompaniment. The effect of these forms can be described on the micro-, meso- and macro level. On the micro, that is on the level of individuals, activists, supporters the spectacular forms could trigger and manage emotions directly. The colorful masquerade, the puppets could express the emotions vis-á-vis the adversaries and addressees of the movement. The carnevalesque protest could be also sources of joy and happiness for the participants. Beyond expressing political opinion, such events give an opportunity for leisure and social activities. On the meso level the spectacular forms are the bearers of the culture and interpretation frames of the movement. These help to understand the complex goals express the collective identity of the movement. On the macro level the spectacular forms could draw the attention of the media. Thus, these forms can increase the media resonance of the movement’s message and can broaden the audience the movement can reach. The carnevalesque protest can also increase the sympathy towards the movement as not violent but the joyful, creative dimension of protest will be reported in the media. The application of spectacular forms demands creativity, experiences in artistic work, which is in accordance with the self-understanding of the supporters of the global justice movement. The Hungarian movement also organized the so called protestivals, which increased the political knowledge, consciousness and engagement. During these events professional workshops were followed by music concerts. The application of spectacular forms is also facilitated by the digital communication, which allows the online sharing, circulation of images and video clips. A relevant impact of the innovative forms and elements on later mobilizations and consumption patterns can be observed on the cultural level. The legacy of the Hungarian global justice movement appears not only in policy related the decisions, but the cultural outcome is also important (Earl, 2004: 512). The success, the benefits of a social movement can be perceived promptly, in other cases the outcomes are indirect. Good examples for the earlier type are the cab drivers protests in 1991 and the internet tax protests in 2014. In both cases the protesters achieved specific policy related success: the cab drivers the decrease of gas prices, the internet tax protesters the elimination of the plan to expand the communication 
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supertax. However, social movements achieve their goals not from one action to another. The successes of movements can be hardly measured, since they are not the holder of power. Activists can draw attention to a certain issue through the media or directly through actions, and their cause can be supported by institutionalized political actors as well. There are outcomes however, which cannot be measured in policy changes, these involve culture, prevailing theories on society, lifestyle, subcultures and fashion. 7.2 A disszertációhoz kapcsolódó és abban felhasznált saját publikációk Arató K. és Mikecz D. (2015). Civil társadalom, szociális partnerek, társadalmi mozgalmak. In: Körösényi András, szerk.,  A magyar politikai rendszer - negyedszázad után. Budapest: Osiris Kiadó, pp.307-332. Mikecz D. (2015). Látványos tiltakozási elemek és funkcióik. Studies in political science, 2015: (1), pp.88-107. Mikecz D. (2015). Changing movements, evolving parties: The partyoriented structure of the Hungarian radical right and alternative movement. Intersections: East European Journal of Society and Politics, 1(3), pp.101-119. Mikecz D. (2014). Új tiltakozási és szervezeti formák a radikális jobboldali mozgalmi eszköztárban. Politikatudományi Szemle, 23(4), pp.71-91. Mikecz D. (2012) Új pártok, változó mozgalmak: A radikális jobboldali és az alternatív mozgalmak pártosodása. In: Boda Zs. és Körösényi A., szerk., Van irány? Trendek a magyar politikában. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet - Új Mandátum Kiadó, pp.65-82. Mikecz D. (2010). Az ellenállás kultúrája: Kultúra, identitás a mozgalomkutatás irodalmában. Politikatudományi Szemle, 19(2), pp.110-126. 
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