
Bevezetés 

A konfliktusmenedzsment a kilencvenes években a regionális
fejlesztés egyik kulcsfogalmává vált, konfliktuskezelô trénin-
gek szinte valamennyi kis- és nagytérségi fejlesztési program-
ban helyet kaptak. A képzések iránti megnövekedett érdeklô-
dést néhány rosszmájú megjegyzéssel is meg lehet magyaráz-
ni: például, hogy az érdeklôdés oka a pályázati rendszer saját-
ságaiban rejlik. Amikor dologi beruházásokra nem lehetett
pénzt kérni, konfliktuskezelésekre még mindig lehetett pá-
lyázni. A konfliktuskezelés ráadásul hiánycikk volt a szocializ-
mus alatt, és nyugati csodaszerként vált intellektuális divattá
a rendszerváltás után. Ezektôl eltekintve azonban mégis van
egy „komoly” érv: a demokratikus berendezkedés kialakítása
közben a társadalmi-politikai viták és konfliktusok száma va-
lóban növekedett. 

A vita – a különbözô vélemények ütköztetésének színtere
– minden demokratikus intézmény természetes velejárója. A
nézôpontok értelmezése azonban nem mindig egyszerû fel-
adat, gyakran nehéz meghatározni a frontvonalakat és a véle-
ménykülönbségeket. 

Különösen igaz ez a közszereplésre, a médiában folytatott
politikai vitákra, ahol bevett stratégia a diskurzus elterelése.
Egy politikai diskurzus során védekezni vagy cáfolni népsze-
rûségvesztéssel járhat. Célravezetôbb tudomásul sem venni
a felvetett kérdéseket, és új szempontokat, új kérdéseket meg-
fogalmazni. Egy-egy vitában az új érvek száma exponenciáli-
san növekszik. Ekkora tömegû információt nem könnyû meg-
felelôen kezelni. Megfelelô matematikai modell híján a bevált
gyakorlat szerint a hozzászólók a diskurzus menetét fejben
szokták tartani. Ez a módszer óriási szellemi kapacitást és sa-
játos érzékenységet igényel, de még ezek birtokában is óha-
tatlanul tökéletlenebb eredményekre vezet, mint egy korrekt
számítógépes adatfeldolgozás. A vitát befolyásolni tudó embe-
rek akaratlanul is elbeszélnek egymás mellett. 

A kapcsolatháló-elemzés, mint módszertan, az érvrendsze-
rek és véleménykülönbségek feltárására is használható. A
módszertan szemléltetésére két esettanulmányt ismertetünk,
melyek közül az elsô egy szûkebb szakma képviselôi közötti
párbeszédet, a második pedig egy sokszereplôs politikai dis-
kurzust elemez. Mindkét elemzésnek a véleménykülönbségek,

a frontvonalak feltárása a célja, de míg
az elsô tanulmány a résztvevôk, a máso-
dik a vitában elhangzott kijelentések
kapcsolatait vizsgálja. 

Terjedelmi okok miatt jelen tanul-
mányban eltekintünk az elméleti kere-
tek és a módszertan ismertetésétôl. A

kapcsolatháló-elemzés elméleti és módszertani alapjairól a Fa-

lu Város Régió 2000/7. számában adtunk rövid áttekintést, a
diskurzuselemzést pedig az itt idézett egyik esettanulmány
eredetijében mutattuk be részletesebben (Szociológiai Szem-
le, 1998/3). A további érdeklôdést segítheti a jelen írás végén
közölt, a tájékozódást segítô irodalomjegyzék és honlapgyûj-
temény. 

Elsô esettanulmány: a készülô filmtörvény
véleményezése, 1997. 

Az MTA KTI megbízásából 1997-ben, az akkor készülô filmtör-
vény elôkészítéseként interjúsorozatot készítettem az érde-
keltekkel. A legfontosabb témakörök a következôk voltak: 

1. Törésvonalak: Hogyan ítélik meg a megkérdezettek a
filmszakma jelenlegi helyzetét, hol vannak érdekazonosságok
és érdekellentétek?

2. Finanszírozási rendszer: Hogyan értékelik a filmtörvény-
beli (járulékokon és közalapítványi támogatásokon alapuló)
megoldást, milyen alternatív elképzelésük van?

3. Nyereségesség: Mi a véleményük a javasolt társasági adó
kedvezményekrôl? 

4. Közvetett haszon: Melyek a filmgyártás közvetett hasznai
és veszélyei? 

Az alábbiakban kilenc interjúalany véleményét elemzem. A kis
sokaság révén néhány egyszerû ábrán be lehet mutatni a vé-
leménycsoportokat. 

Azért szerepelhet a tanulmányban ilyen kevés interjú, mert
a filmszakmában egyébként is kevés szereplô van, ráadásul a
jelen esettanulmányban nem szerepeltetem a filmforgalma-
zók, moziüzemeltetôk, szakszolgáltató cégek (operatôr, han-
gosító, díszlettervezô stb.) és a televíziós társaságok vélemé-
nyét. A kilenc válaszadó közül hárman állami, öten pedig füg-
getlen producerirodák képviselôi voltak, egy pedig egy közala-
pítvány vezetôje. Véleményükre anonim formában hivatkozom. 

A megkérdezettek véleményének egyezése vagy különbsé-
ge adja az alapot a kapcsolatháló-elemzéshez. Két vizsgált pont
(azaz két interjúalany) közötti kapcsolatnak azt tekintem, ha
két szereplô hasonló véleményen van. Ha a véleményük elté-
rô, akkor arra – a hálózatelemzés kifejezésével – azt mondom,
hogy nincs közöttük kapcsolat. A kapcsolatnak ez a definíci-
ója természetesen eltér a hétköznapi jelentéstôl.

Az elemzéssel a szakmai törésvonalakat, a véleménybeli kü-
lönbségeket kívántam feltárni. Ezt a kérdést természetesen
közvetlenül is fel lehet tenni – kapunk is választ a kérdésre –
ám a vélt és a valós törésvonalak között jelentôs különbség
mutatkozott. 
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Törésvonalak a magyar filmszakmában

Amikor az interjúalanyokat a magyar filmszakmán belül fel-
lelhetô csoportosulásokról faggattam, többnyire a régi stú-
diók és az új producer irodák közötti különbségrôl kezdtek
beszélni. Nem feladatunk kitérni a filmszakma sajátos kér-
déseire, pusztán a kontextus megértése végett szükséges rö-
viden felvázolni a véleményüket. A rendszerváltás óta több
új, független producer iroda jelent meg. Míg a magyar játék-
filmek többsége még 1997-ben is a nagy gyártási hagyomá-
nyokat és szellemi értékeket felhalmozó állami stúdiókban
készült, a függetlenek mind a piacon, mind pedig az új pá-
lyázati lehetôségek kihasználásában gyorsabbaknak, ügye-
sebbeknek mutatkoztak náluk. A szakma megosztottságának
leírására az interjúkban a következô kifejezéseket használ-
ták: 

ÁLLAMI STÚDIÓK MAGÁN- STÚDIÓK
ÖREG FIATAL
ÁLLAMI MAGÁN, PRIVÁT
STÚDIÓK, MÛHELYEK PRODUCEREK, IRODÁK
NAGYOK, MAMUT KICSIK
RÉGI ÚJ

A kétfajta produceri stílus szembeállítása nem tükröz érték-
ítéletet, pontosabban mindkettô megközelíthetô pozitív vagy
negatív szemlélettel egyaránt. Ennek alátámasztására szolgál-
jon két rövid interjúidézet. 

9. válaszadó: „Ez egy szemléleti kérdés: [az állami stúdiókban]

a vezetô gárda ugyanaz maradt, és egy kicsit 80-as évekbeli

vállalati szemlélettel intézik az ügyeiket: nekik elvárásaik van-

nak az államtól, amit biztosítani kell... Az, hogy ôk menjenek

munka után, legyen az reklám, bérmunka vagy televíziós já-

ték, nem is azt mondom, hogy lealacsonyító dolog a számuk-

ra, mert van is, aki megpróbálja, de nem tudnak olyan ak-

tívan és agilisan részt venni, mint az, aki a semmibôl elkez-

dett valamit, aki tudja, hogy a pénzt meg kell termelni.” 

4. válaszadó: „A stúdiórendszer egy állami támogatáson ala-

puló dolog. Nem akarom visszasírni, de kell, mert olyan mû-

vészeti tevékenységet fejtettek ki, amelyet a mai függetlenek,

akik jó esetben az amerikai independensek színvonalán mo-

zognak, sohasem fognak elérni. [...] Tudja, micsoda lehetôség

volt egy olyan fiatalnak, mint amilyeni én is voltam, bekerül-

ni egy stúdióba, ahol olyan emberekkel dolgoztam együtt,

mint Jancsó Miklós, Szabó István... Volt idô, és volt igény rá,

hogy minden nap kivegyünk két-három filmet, amit levetít-

tettük magunknak, és átbeszéltük [...] így lehetett új filmes ge-

nerációt nevelni! „

Véleménycsoportok 

A filmszakma képviselôinek majdnem mindegyike egyetértett
abban, hogy a régiek és az újak megosztottsága egy létezô do-
log. Az egyes csoportok megítélésében, és egyes szereplôk be-
sorolásában már sokkal kevésbé értettek egyet. Ellentétes vé-
lemények voltak a finanszírozási kérdésekkel kapcsolatban is.

A következô ábrákon az egy véleményen levô, illetve attól el-
térô álláspontot képviselô csoportokat mutatjuk be: 

1. ábra. Véleménycsoportok a filmszakma megosztottsága kap-
csán. 

A gömb alakú, szimmetrikus véleményháló tagjai azok az in-

terjúalanyok, akik szerint a filmszakma két nagy csoportból

(régiekbôl és újakból stb.) áll, míg a „G” interjúalany ezzel

nem értett egyet. Az ô megítélése szerint a valódi különbség

a bevételbôl élô, alkalmazott filmgyártók és a támogatásra

számító mûvészfilmesek között van. 

2. ábra. Véleménycsoportok: Melyek a régi stúdiók, és melyek
az új producerirodák? 

A kis gömb alakú csoport tagjai egyformán ítélték meg a pro-

ducerirodákat, az „F” és a „G” szereplôk viszont a filmszakma

alapítványait is az állami cégekkel egy kalap alá vették. „H”

különvéleménye szerint a mai stúdiók már nem a régiek, a

valódi szellemi örökséget néhány kortárs producer viszi to-

vább. 

3. ábra. Véleménycsoportok: Hogyan jellemezhetôk a stúdiók
és a producerirodák?
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A pentagon alakú csoport tagjai a „mérsékeltek”, valami

olyasmit emeltek ki, hogy mindkettônek vannak elônyei, az

idô a fiataloknak dolgozik, de a régi stúdiókat is jó lenne meg-

menteni. „D” és „E” alapvetôen a régi értékeit, „G” és „H” pe-

dig a feltörekvô kis cégek életerejét és a régiek munkastílusá-

nak elavultságát hangsúlyozták. 

4. ábra. Véleménykülönbségek a magyar filmszakma finanszí-
rozása kapcsán

A legnagyobb csoport tagjai a jelenlegihez hasonló, piaci és

állami-újraelosztó elemeket ötvözô rendszert tartanak helyes-

nek. „C” meggyôzôdése, hogy csak nagyobb járulékok és még

nagyobb támogatás révén marad talpon a magyar filmszak-

ma. „F” és „G” a szabadpiac elvét vallják. Úgy látják, hogy ha

a reklámfilmezésbôl és bérmunkából származó bevételeiket

nem vonnák el kulturális járulék formájában, ôk maguk ké-

szíthetnének játékfilmeket. 

5. ábra. Véleménycsoportok: Lehetséges-e nyereséges filmgyár-
tás Magyarországon?

A kérdések közül egyedül a nyereség kapcsán mutatkozott

meg a régi és az új producerirodák szemléletbeli különbsége.

A „régiek” szerint (C, D, E) nem lehet nyereséges filmet gyár-

tani, mert kis ország vagyunk, kicsi a magyar nyelvû közön-

ség, az újak viszont (A, F, G, H) ezt hosszabb távon, fenntar-

tásokkal, de lehetségesnek tartják. „I” és „B” határozatlanok

voltak. 

6. ábra. Véleménycsoportok a közvetett hasznok kapcsán 

A filmgyártás közvetett hasznainak bemutatása, a pozitív ex-

ternáliák felsorolása (például, hogy egy filmforgatás megren-

delést jelent a teherfuvarozásnak, szállodáknak, javítja az or-

szágimázst, know-how-t hoz be, lassítja az agyelszívást stb.)

az egész filmszakma érdeke. Éppen ezért ebben a kérdésben

minden résztvevô egyetértett – ezt mutatja a nagy gömb ala-

kú ábra. 

A ábrákból leolvasható, hogy az egyes kérdések kapcsán egy-
két „radikális” álláspontot képviselô interjúalany áll szemben
egy mérsékelt többségi véleménnyel. A piaci szemléletet, be
nem avatkozó gazdaságpolitikát erôteljesen szorgalmazó „G”
és „F” szereplôkkel a többség nem ért egyet, mint ahogy több-
nyire nem osztják a még nagyobb állami szerepvállalást sürge-
tô „C” véleményét sem. Bár a szemléletbeli különbség a nye-
reségesség kérdése kapcsán világosan megmutatkozott, a vá-
laszokból az is kiderült, hogy a fiatal producer generáció és az
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öregek közötti szemléletbeli különbségek ellenére a legtöbb
lényegi kérdés kapcsán ezek az emberek hasonlóan véleked-
nek. Egyszerûbben fogalmazva, eltérôen gondolkodnak, de ha-
sonlóan cselekszenek. Az a gyanúm alakult ki, hogy az általuk
fontosnak vélt különbségek inkább viselkedésbeli, habitus-
beli különbségek, de az eltérô gesztusok mögött hasonló véle-
mények fogalmazódnak meg. 

Második esettanulmány: 
politikai diskurzus elemzés, 1998. 

Az elsô esettanulmányban a viszonylag kevés válaszadó ugyan-
azokkal a kérdésekkel kapcsolatban nyilatkozott. Politikai dis-
kurzusok során azonban sokan szólnak hozzá a fontosnak te-
kintett kérdésekhez, és a legtöbb résztvevô igyekszik új szem-
pontokkal gazdagítani a témát. Egy ilyen diskurzus pontos ér-
telmezéséhez vagy egészen rendkívüli képességekre, vagy al-
kalmas módszertanra van szükség. A következô példa a gazda-
sági stabilizációról 1997-ben folytatott sajtóvita értelmezését
mutatja be. 

A gazdasági stabilizációról folytatott diskurzus a Bokros-
csomag indulásától kezdve az 1998-as választásokig tartott. Az
elemzés alapjául a három legnagyobb magyar napilapban 1997
januárja és májusa között megjelent 620 témába vágó újság-
cikk szolgált. Ezekben a vita 850 szereplôje szólt hozzá a té-
mához, és összesen 184 különbözô kijelentés, új érv hangzott
el. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy ebben az informá-
cióözönben tulajdonképpen mirôl szól a vita, hol mutatkoznak
véleménykülönbségek, hol húzódnak a frontvonalak. 

Ekkora tömegû információt már nem lehet az elôzôhöz ha-
sonló ábrákkal modellezni, és „ránézéses módszerrel” elemez-
ni. Az elemzéshez a hálózati adatbázisokat kezelni tudó Uci-
net programcsomagra volt szükség. Ebben az esettanulmány-
ban nem az egyes személyek, hanem az egyes érvek, kijelen-
tések kapcsolódásai jelentették a kiindulási alapot. 

A kijelentések kapcsolatai: 
a beszédmódok 

A hálózatelemzô megközelítés az egyes vélemények, kijelen-
tések közötti kapcsolatokat igyekszik feltárni. Kapcsolatnak
az számít, ha két kijelentés egyszerre fordul elô egy cikkben,
azaz egymást erôsítô érveknek szánták ôket. A sajtóban fellelt
184 kijelentés mindegyike egy 183 tagú számsorral jellemez-
hetô, amely azt mutatja, hogy az adott kijelentés hányszor kap-
csolódik valamelyik másikhoz. Ez a számsor a kapcsolatmin-

tázat. Az elemzés elsô lépéseként valamilyen alkalmas mód-
szerrel (például CONCOR blokkelemzéssel) a hasonló min-
tázatú kijelentéseket válogatjuk egy csoportba. Az eredmény-
ként kapott csoportok csupa egymáshoz kapcsolódó kijelen-
tést tartalmaznak. Ezeket a csoportokat nevezzük beszédmó-

doknak. A politikai diskurzus számtalan hozzászólása és poli-
tikai érve így alig néhány beszédmódra redukálható. A beszéd-
módok közötti különbségek mutatják a diskurzusban fellelhe-
tô valódi véleménykülönbségeket. 

Jelen esetben a 184 kijelentést, politikai érvet nyolc be-
szédmódra vagy érvrendszerre lehetett csoportosítani. Ezek
az érvrendszerek röviden az alábbi módon jellemezhetôk: 

1. Beszédmód: kényszerhelyzet 
Az érvrendszer szerint a jelenlegi gazdaságpolitika népszerût-
len, de elkerülhetetlen. 

2. Beszédmód: társadalmi érzékenység
Együttérzéssel beszél a gazdaságpolitika negatív társadalmi
következményeirôl, és ígéretet tesz a problémák kezelésére. 

3. Beszédmód: gazdaságpolitikus
Az 1997-ben megmutatkozó kedvezô makrogazdasági fordulat
az alkalmazott gazdaságpolitika eredménye. A követett politi-
ka folytatására és a társadalom további alkalmazkodására szó-
lít fel. 

4. Beszédmód: makroközgazdász
A makrogazdasági keretfeltételeket (külsô és belsô fizetési
mérlegek, infláció, reálbérek, GDP stb.) helyezi a probléma
középpontjába. 

5. Beszédmód: radikális dekonszolidációs
Az életfeltételek romlására és a „vadszocializmus” túlkapása-
ira helyezi a hangsúlyt. 

6. Beszédmód: kritikus 
Ellenzéki retorika: politikai kritikák, a változásokat akaró tár-
sadalom és a saját alternatíva megjelenítése, ígéretek a válto-
zásra. 

7. Beszédmód: ellenzéki szakértô
Látszateredmények vannak, nincs meg a megfelelô alap a tar-
tós növekedésre. A jelenlegi gazdaságpolitika rövid távon gon-
dolkodik. 

8. Beszédmód: ellenzéki politikus 
A társadalmi célok szem elôl tévesztésére helyezi a hangsúlyt:
a családügyi és egészségügyi rendszer válságára és a középosz-
tály ellehetetlenülésére. 

Az együtt használt beszédmódok: 
a vitapozíciók 

Egy diskurzus érveinek kapcsolati elemzésével eljuthatunk az
alapvetô érvrendszerek, beszédmódok megértéséig. Az egyes hoz-
zászólók azonban a diskurzus során többször nyilatkoznak, és így
több érvrendszert használhatnak. Ez egy újabb kapcsolat, de
ezúttal nem a kijelentések, hanem a beszédmódok között. Az,
hogy melyik szereplô, alapvetôen melyik beszédmódokat hasz-
nálja, meghatározza a pozícióját a vitában. A lehetséges pozíci-
ók száma nagy, ezért az értelmezéshez valamilyen adatsûrítô el-
járást kell használnunk (MDS-t, klaszterelemzést vagy mást). 

A diskurzus során feltárt pozíciókat a következô táblázat
tartalmazza. 

A táblázat ad választ a kezdeti elemzési kérdésekre, vagy-
is hogy hol körvonalazódnak a véleménykülönbségek, a front-
vonalak. Az elemzés azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy
egy politikai diskurzus során nem a problémák megtárgyalása
a résztvevôk célja, hanem saját nézôpontjuk stratégiai érvé-
nyesítése. 
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Véleményhálózatok 

Gondolatmenetünk kiindulópontja az volt, hogy míg a modern
viták legnagyobb problémája, hogy bonyolultak és megfogha-
tatlanok, és pontos megértésükhöz valamilyen matematikai-
statisztikai algoritmusra lenne szükség, addig a gazdasági vagy
politikai viták résztvevôi többnyire semmilyen módszert nem
használnak, hanem igyekeznek fejben tartani az eseményeket.
Az eredmény az, hogy a diskurzusban résztvevôk akaratlanul
is elbeszélnek egymás mellett – ami különösen akkor gond, ha
éppen megértésre kellene törekedniük. Az általunk bemuta-
tott két esettanulmány arra mutat példát, hogy hogyan lehet
a diskurzus érvrendszereit, frontvonalait feltárni. Egy ilyen
elemzés mindenfajta konfliktuskezelés elsô lépése lehet. 

A példaként felhozott esettanulmányokban alkalmazott
módszertan azért újszerû, mert a konfliktuselemzések kap-
csán Magyarországon egyelôre nem szoktak hálózatelemzést
használni. Minél összetettebb vitáról van azonban szó, annál
nehezebb fejben tartani ôket, annál inkább szükség van a vé-
leményhálózatok számítógépes feldolgozására. 
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1. táblázat. Az 1997. évi gazdasági stabilizációs diskurzushoz hozzászóló szereplôk vitapozíciója, 
az általuk használt érvrendszerek (beszédmódok) alapján (Csigó 1998. 137. old.). 

Vitapozíció Használt érvrendszerek (beszédmódok) Néhány, példaként említett személy

1. Kormánypárti újságíró Kényszerhelyzet, társadalmi érzékenység Csintalan, Gergely, Kósáné, Aczél 

2. Kormánypárti politikus Társadalmi érzékenység, gazdaságpolitikus Horn, Szekeres, Petô, Kovács, 

Kuncze, Magyar

3. Kormánypárti szakértô Gazdaságpolitikus, makroközgazdász Surányi, Medgyessy, Bossányi, 

Fazakas

4. Kutatóintézet Makroközgazdász, gazdaságpolitikus Vértes András

5. Ingadozók Vegyesen Lengyel László

6. Radikális ellenzéki politikus Radikális, ellenzéki politikus Lezsák, Deutsch, Giczy, 

Szakolczai, Kopátsy

7. Ellenzéki politikus Ellenzéki politikus, ellenzéki szakértô Faggyas, Orbán, Kövér, 

Torgyán, Szabó

8. Ellenzéki szakértô Ellenzéki szakértô Matolcsy, Szabadi, Áder, Kádár, 

Boross


