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mar felismerték: sem a felsőszintű ideológiai oktatás régi formái (a 
hagyományos „pártiskolák”), sem az idejétmúlt tudományos munka- 
megosztás nem tudnak megfelelni az új politikai és tudományos 
igényeknek. Ezt felismerte a politikai vezetés és reformszámya, 
valamint a tudományos elit egy kisebb része, amely zömmel alkot
mányjogászokból, államelmélettel foglalkozó tudósokból és néhány 
szociológusból állt (Jovan Djordjevic, Najdan Pasié, León Gerskovic, 
Gorazhd Kusej, Joze, Goriéar és mások). A politikatudomány intéz
ményesítése szempontjából döntő jelentőségű volt az egykori Jugo
szlávia társadalmi-politikai szervezeteinek, elsősorban a Kommu
nisták Szövetségének a politikai akarata, de a diszciplína kiépítése 
szempontjából talán még fontosabbnak bizonyult a társadalomtudo
mány kiválóságainak együttműködése, részvételük a programok szer
vezésében, az oktatásban és a kutatásban.4

A szlovén politikatudomány intézményesülését és fejlődését az 
1980-as évek végéig tágabb összefüggésben, Jugoszlávia viszonylatá
ban kell tekinteni. Ennek ellenére a ljubljanai Politikatudományi 
Főiskola kezdettől fogva a Szlovén Köztársaság felsőoktatási rendsze
rének alkotórésze volt, mivel az oktatás a föderatív egységek (köztár
saságok) hatáskörébe tartozott.

A PF „alapító atyái”, megerősödve később az invenciózus ifjabb 
generációval, eléggé előrelátóak voltak - részben a korabeli nemzet
közi társadalom- és politikatudománnyal való kapcsolataiknak kö
szönhetően - ahhoz, hogy a főiskola fejlődését a következő irányokba 
befolyásolják.5

A kezdeti évek után, amikor a hallgatókat még különleges kritéri
umok alapján válogatták ki ~~ az államapparátus, a politikai szerveze
tek, az oktatási és tömegkommunikációs intézmények ígéretes 
munkatársai közül -, a főiskola a diákok felvételét tekintve ugyan
olyan nyitottá vált, mint az egyetem.

A politikatadományhoz fokozatosan csatlakoztak más modern tár
sadalomtudományi diszciplínák. 1964-ben az újságírás és a kommu
nikáció, két évre rá a szociológia, 1975-ben a védelmi tudományok és 
egy rövid ideig az „önigazgatás elmélete és gyakorlata” néven szá- 
montartott diszciplína, amelytől később elálltak. Ugyanakkor a tan
anyag új, modern kiegészítő tárgyakkal gazdagodott (az empirikus 
kutatás módszertana, számítógépes stúdiumok, informatika stb.).

Ezeket a tartalmi változásokat szervezeti átalakulások kísérték: 
1968-ban aPF Szociológiai, Politikatudományi és Újságíró Főiskolává 
(SZPUF) alakult, majd 1970-ben Társad alomtud ományi, Politikatu
dományi és Újságírói Kar (TPUK) néven beolvadt a ljubljanai egye
tembe.

A szervezeti egyesítés mintegy öt évig tartó ellentmondásos folya
mata alatt egyre több figyelmet fordítottak a kutatási tevékenységre. 
Kutatóközpontokat létesítettek, köztük a Politológiai Kutatási Köz
pontot (1967) és a Közvéleménykutatő Intézetet (1966) (ez utóbbi 
főleg a szociológia területén tevékenykedett, de fontos szerepe volt a
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politikai folyamatok empirikus kutatásának fejlesztésében is), amelye
ket 1976-ban a TPUK Kutatóintézetében egyesítettek.

E fejleményeknek volt néhány más jelentős következménye is a 
politikai tudományokra nézve. A kezdetben differenciálatlan diszcip
lína az 1970-es években belpolitikára és a nemzetközi kapcsolatokra 
szakosodott. Ugyanakkor a politikatudományi tananyag űj tárgyakkal 
bővült: a politikatudományt hallgató diákoknak el kellett sajátítaniuk 
a szociológia, a kommunikációelmélet és más tudományágak alapjait 
is, és vice versa. A TPUK keretében és utódintézményeiben folytatott 
tanulmányokat minden változás ellenére továbbra is az interdiszcipli- 
naritás jellemezte. A politikatudomány és a kapcsolódó tudomány
ágak kutatási bázisa az oktatást is gazdagította. A TPUK egyre öntuda- 
tosabb intézménnyé vált (részben a nemzetközi társadalom- és politi
kai tudományokra való nyitottsága folytán). Az 1970-es évek derekán, 
az úgynevezett „ólmos években*’ derekasan állta a sarat a politikai 
hatalommal való összeütközések során. Az 1980-as években, az 
egyetemi reformok idején, amelyeknek részeként a politikatudomány 
visszafogását szorgalmazták, e törekvések ellenére sikerült a modem 
társadalomtudomány élharcosainak megalapítani a Nemzetközi Kap
csolatok Kutatóközpontját, bizonyítva ezzel a nemzetközi tanulmányok 
nagyobb függetlenségét.6

A tudományág megerősödésében a Szlovén Politikatudományi Tár
saság (SZPT) is fontos szerepet játszott. A szervezetet 1968-ban 
alapították. Nem kis érdeme volt a politikatudomány legitimálásában. 
Számos tudományos konferenciát szervezett. Tevékenyen részt vett a 
Jugoszláv Politikatudományi Társaságok Szövetségének munkájában: 
koordinálta az IPSA-kongresszusokon való részvételt, tudományos 
találkozókat és kerékasztalokat szervezett, kétoldalú együttműködést 
alakított ki (pl. a lengyel politológusokkal stb.). A társaság támogatta 
a politikatudományi publikációkat (pl. útnak indította a Politológiai és 
Szociológiai Könyvtár sorozatát), meghívott számos külföldi előadót 
és megjelentette néhány jeles külföldi politológus tanulmányát. A 
társaság, amelynek tevékenysége meglehetősen hullámzó volt, általá
ban elmaradt a hasonlójellegű külföldi szervezetek mögött. Aktívabb 
évei ~ némi késedelemmel - a politikai pluralizmus és demokratikus 
átmenet lehetőségének kritikus pillanataiban következtek el újra.

Fogalmazzunk meg néhány következtetést a szlovén politikatudo
mány tárgyalt időszakban végbement fejlődését illetően.

A szlovén politikatudomány 1961-1989 között a kutatók számát, 
az anyagi eszközöket és intézményi hátterét tekintve viszonylag 
gyenge volt, különösen néhány rokon társadalomtudományi diszciplí
nával összehasonlítva. Az erőforrások nagy részét arra kellett fordíta
nia, hogy elismerjék teljes jogú diszciplínaként, és megteremtse 
hitelét. Főbb hiányosságai közül már a múltban is szemére vetették, 
hogy a politikai realitást és szabályozó elveit illető álláspontja túlzot
tan normatív, hogy az empirikus kutatások terén nagyok a lemaradá
sai, és hogy több fontos kutatási területet elhanyagolt. A tudományág
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jellemzőit részben az is meghatározta, hogy az „alapító atyák” első 
generációja javarészt jogi végzettségit volt.

Másrészt a tudományág a vázolt időszakban néhány jelentős ered
ményt is elért, melyeket a következőkben foglalhatunk össze. Sikerült 
elismertetni a politikatudományt modem diszciplínaként, és megte
remteni intézményi bázisának alapelemeit. Ugyanakkor kialakultak a 
legfontosabb részdiszciplínák.

- A politikatudomány ebben az időszakban dolgozta ki, jóllehet 
egyenetlenül, alapfeladatait, elsősorban az oktatás és a kutatás terüle
tén.

- A diszciplína jelesebb képviselői bekapcsolódtak a nemzetközi 
politikatudományi életbe. Hosszabb-rÖvídebb ideig amerikai vagy 
nyugat-európai egyetemeken tanultak vagy specializálódtak, és több
kevesebb sikerrel igyekeztek átvenni a diszciplína korszerű fogalmi 
apparátusát. Meghonosították a modem politikatudomány olyan alap
fogalmait, mint az „érdekcsoportok”, „politikai kultúra”, „politikai 
rendszer”, „pluralizmus” stb. és alkalmazták őket a politikai jelensé
gek értelmezésében.

- Ennek eredményeképpen elutasították, vagy legalábbis lényege
sen módosították a politika dichotomikus osztály értelmezését, amelyet 
az „érdekek pluralizmusa”, illetve az „érdekek önigazgatási pluraliz
musa” kategóriákkal helyettesítettek. Ez utóbbi közrejátszott ugyan a 
„pártok nélküli politikai pluralizmus” utópiájának kialakulásában, de 
egyszersmind - és erről nem szabad megfeledkezni - hozzájárult a 
teljes politikai pluralizmushoz vezető jelenlegi szlovén „bársonyos 
evolúcióhoz” is?

- Ebbe az irányba mutatott a „civil társadalom” és „állam” dualiz
musának aktualizálása, aminek történeti és módszertani szempontból 
egyaránt megvolt a jelentősége. Jóllehet kezdetben a „szocialista”, 
illetve „önigazgató” civil társadalomhoz kapcsolódott, egy időben 
hozzájárult a civil társadalom általános fogalmának elfogadtatásához 
- miközben a konzervatívok „ellenforradalmi” kategóriának minősí
tették - és így előmozdította, hogy új politikai erők léphessenek a 
politika színterére.

- A tárgyalt periódus végére nőtt a politikatudomány vonzereje: 
tehetséges diákok, akik politológiai diplomát szereztek, vállalkoztak 
arra, hogy posztgraduális tanulmányaik befejeztével tudományos pá
lyára lépnek. Noha a kutatói állományt és más erőforrásokat tekintve 
a tudományág még mindig lemaradásban volt például a szociológiához 
képest, határozottan javultak az esélyei arra, hogy átvészelje az előtte 
álló kritikus éveket.

- A tárgyalt periódusban látott napvilágot néhány alapmű (és 
tanulmány), melyeknek rendkívüli jelentőségük volt a diszciplína 
tudományos tekintélye, valamint a róla kialakult általános kép szem
pontjából. E művek a politikatudománynak mint önálló diszciplínának 
a megalapozásához (Bibic-Novosel 1971), néhány speciális kutatási 
terület, köztük a nemzetközi kapcsolatok kimunkálásához (Benko
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1987), vagy a politika és a politikatudomány néhány jelentős aspek
tusának kimunkálásához, például a politikai kultúra (Juznic 1973), a 
hadsereg (Bebler 1971), a soknemzetiségű állam (SvetliÓic 1985), az 
önrendelkezés elve(Petric 1984), a közvélemény (vö.: Niko Tos 1987) 
elemzéséhez kapcsolódtak.8

A szlovén politikatudomány ezzel a hozadékkal lépett be a viharos 
politikai változások folyamatába, amelynek eredményeképpen a szo
cialista jellegű önigazgatási rendszer posztkommunista parlamentáris 
demokráciává alakult át. Mi volt a politikatudomány válasza ezekre a 
gyökeres változásokra?

A DEMOKRATIZÁLÓDÁS HATÁSA
A SZLOVÉN POLITIKATUDOMÁNYRA

Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején a politikai pluraliz
mus kialakulása - mely Szlovéniában az „önigazgatási pluralizmus
ról” a teljes politikai pluralizmusra való áttérést és a nemzeti önállóság 
megteremtését is jelentette9 - meghatározó módon befolyásolta a 
szlovén politikatudományt. A gyors politikai változások meglepték és 
egyben arra késztették a tudományág képviselőit, hogy reagáljanak 
ezekre. Az a tény, hogy a diszciplína már intézményesedéit, és hogy 
az 1980-as évek végére maga is a politikai pluralizmus mellett emelt 
szót, megkönnyítette az önbírálatot és - ahol szükségesnek látszott - 
az átalakulást. Volt tehát mire építenie, nem kényszerült arra, hogy 
mindent elölről kezdjen. A demokratizációs és nemzeti emancipációs 
folyamatok (és a világban végbement átfogó változások) nyomán 
módosult 1. a politika fogalmáról, és így a tudományág tárgyáról 
alkotott felfogás; 2. a kutatás stratégiája; 3. a tananyag szerkezete; 4. 
az oktatás és a kutatás szervezeti keretei; 5. a Szlovén Politikatudo
mányi Társaság szerepe és 6. a diszciplína nemzetközi kapcsolatrend
szere.

A politika fogalmának változásai

Először is, új elemekkel bővült a politikatudomány tárgya, a politika 
fogalma, néhány korábbi elemet pedig feladtak vagy relativizáltak. A 
politikát általában véve most jóval önállóbbnak tekintették, mint a 
szocialista korszakban, A politika fogalma realisztikusabbá vált: in
kább a politikai hatalomért való versengést hangsúlyozták, semmint a 
politikai alrendszerekben érvényesülő, együttműködésen alapuló köz
vetlen demokráciát. A politika értelmezésének ez a változása új erővel 
vetette fel a liberális politikai filozófia és a politikatudomány néhány 
klasszikus problémáját: a Játékszabályok” jelentőségét a politikában; 
a jogállamiságot (Rechtsstraat); a hatalommal való visszaélés és a 
hatalom hatékony ellenőrzésének problémáját; a politikai képviselet
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kérdéseit; a politikai pluralizmust és a hatalmi elitek rendszeres 
rotációját (a választási verseny központi jelentőségét a politikában) 
stb. Jóllehet az önigazgatási pluralizmus koncepciója nem tagadta a 
konfliktusok jelentőségét a „forradalom utáni” politikai életben, az új 
szemlélet azonban a diszciplína középpontjába állítja a politikai 
konfliktusokat azáltal, hogy elismeri a politikai hatalomért folytatott 
küzdelem létjogosultságát, és hogy a hatalomért folyó békés versen
gésben látja megoldásuk legitim módját. Tehát a politika értelmezé
sében új jelentőséget kapott a weberi és schumpeteri hagyomány, 
ugyanakkor az „állam elhalásának” eszméjét, amely oly fontos volt a 
sztálinista etatizmussal való konfliktusban, valamint a közvetlen de
mokrácia eszméjének kidolgozásában, radikálisan újraértelmezték, 
illetve elvetették vagy hallgatólagosan feladták.10

A politika értelmezésének ez a változása Összekapcsolódott a civil 
társadalom és állam vitájának újjáéledésével is. Ez a modem „para
digma”, melynek régi hagyománya volt a szlovén politikatudomány
ban az 1960-as években és az 1970-es évek elején (lásd Bibic 1972), 
az 1980-as években új értelmezést kapott11, ezenkívül az egyik döntő 
motivuma volt annak, hogy a szlovén politikatudományi közösség a 
politikai pluralizmus mellett foglalt állást. A politikai pluralizmust 
ezután a modem társadalom dichotóm struktúrájának következemé- 
nyeként értelmezték, és ebből következően a többpártrendszert a „civil 
társadalom” és az állam közötti politikai közvetítés egyik szükséges 
mechanizmusának tartották. A politika fogalma így újból összekap
csolódott a politikatudomány főáramával, a politika azonban nem 
redukálódott a puszta „pártpolitikára”: más politikai szervezeteket, 
érdekszövetségeket, mozgalmakat és polgári kezdeményezéseket is 
hangsúlyoztak, és e célra a társulásos pluralizmus fogalmát használták 
(Bibic 1989; a kifejezést Dahl is alkalmazta, 1989). Hozzá kell azt is 
tenni, hogy a politikai konfliktus központi szerepe ellenére hangsú
lyozták a konszenzus és az együttműködés jelentőségét is a politikában. 
A politikát tehát többdimenziós folyamatként fogták fel, amely egy
részt magában foglalja a politikai hatalom megszerzését, megtartását 
és gyakorlását a hatalomért való törvényes versengés alapján, másrészt 
viszont némi teret enged a politika tágabb, participatorikus összetevő
jének is, melynek oly kiemelkedő helye volt az önigazgatás korábbi 
koncepciójában. A politikának ez a fogalma, úgy tűnik, összahangban 
van a nem pártjellegu társulások sajátos szlovén hagyományával is, 
amely döntő szerepet játszott az ország nemzeti, társadalmi és politikai 
történetében. Továbbá egybecseng a posztkommunista társadalmak 
azon általános tapasztalatával, hogy a politikának a „túlpártosodása” 
károsan befolyásolja a politikai folyamatokat, és hogy a politika 
„hatalomért való küzdelemre” redukálása az átalakulás sajátos „pata- 
lógiájához” vezet (Rizman 1994). A politika értelmezésében bekövet
kezett változások - összefüggésben a politika társadalmi-gazdasági, 
etnikai, demográfiai és etikai vonatkozásaival, formális és informá
lis aspektusaival, a politika és az államigazgatás kapcsolatával
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(Brezovsek 1992), a politikai kockázat űj jelentésével, illetve a szlovén 
közvélemény ehhez fűződő viszonyával (lásd például Markié 1992a) 
- jelentős mértékben meghatározzák azoknak az új problémáknak a 
körét, amelyekkel a politikatudománynak foglalkoznia kell. Ez érvé
nyes a politika nemzetek fölötti dimenziójára is, valamint regionalizá- 
ciójára, nemzetköziesedésére és globalizálódására (Benko 1993; 
Bucar 1993; Svetliéié 19936).

Új kutatási stratégia

Az utóbbi években végbement demokratizálódás és nemzeti emanci
páció, és a politika megfelelő új dimenziói természetesen komoly 
kihívást jeletettek a politikatudományi kutatás számára. Az 1991 és 
1992 között kidolgozott új kutatási stratégia12 a politikai demokrácia 
és a nemzetközi kapcsolatok problémáját helyezi középpontba. A 
szlovén nemzeti függetlenségre törekvés nyomán az új kutatási stra
tégiában markánsan megfogalmazódnak a nemzetállam kiépítésének 
kérdései, különös tekintettel arra, hogy korunk egyszerre veti fel a 
nemzetek önrendelkezésének és integrációjának elvét. Mind a politi
kai demokráciába való átmenet, mind az új nemzeti állam építése új 
igényeket támasztott - akárcsak a nemzetközi politikatudományban - 
a diszciplína alkalmazott tudománnyá alakítását illetően. Politikai 
orientáció kezdte áthatni a programokat és bizonyos mértékig a 
kutatási módszereket is. Természetesen túlzás lenne azt állítani, hogy 
a diszciplína maradéktalanul megfelelt ezeknek az űj igényeknek, 
ebben szűkös személyi és anyagi erőforrásai is korlátozták. Minden
esetre a tudományág új helyzete mozgósította prominens képviselőit, 
hogy a társadalomtudományok szerepéről folytatott általános vita 
keretében újragondolják a „tudomány helyzetét” a posztkommunista 
korban (Bucar 1990; Bibic 1991; Svetlicic 1992; Fink-Hafner 19936). 
Az alábbiakban röviden ismertetek néhány mai kutatási témát, beszá
molót, illetve kutatáspolitikai tézist, amelyek az utóbbi években 
felkeltették a tudományág iránt érdeklődők figyelmét.

A politikai demokráciába való átmenet folyamata még nem tart elég 
hosszú ideje Szlovéniában (és a többi kelet-közép-eurőpai országban) 
ahhoz, hogy összetettségében vizsgálhatnánk. Annyit mindenesetre 
megállapíthatunk, hogy a demokratikus átmenet, valamint a demokrá
cia megszilárdítása központi kérdés volt a szlovén politikatudomány
ban és megjósolhatjuk, hogy a közeljövőben is az marad. Néhány 
kutatási eredmény már napvilágot látott (pl. Fink-Hafner 1992a, 
1992c, Í993d\ Bibvic 1993a, 19936, 1994; To§ 1992; Ferfila 1993; 
Brezovsek 1993a; Zagar 1993). Ezekből levonható az a következtetés, 
hogy Szlovéniában a demokratikus átalakulás valójában a korábbi 
szlovén demokratikus ellenzék és a volt reformkommunista elit köl
csönhatásának és (konfliktusoktól sem mentes) együttműködésének 
viszonylag békés eredménye volt, amiben közrejátszottak a kedvező
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nemzetközi körülmények. A szlovén demokratikus átmenet ezen 
„bársonyos evolúciójában” - a megjelölést nem fogadja el minden 
elemző - különleges szerepet töltött be az új életre kelt autonóm civil 
társadalom, melynek élharcosai alkották a demokratikus politikai 
megújulás egyik fő erejét. Ez a tény magyarázhatja, hogy Szlovéniá
ban miért jutott olyan fontos szerephez a civil társadalom kategóriája 
a demokratikus átalakulásról és a demokrácia elméletéről folytatott 
vitákban. Ez volt valamennyi reformerő vonatkozási pontja, a politikai 
változásnak és a politikatudomány megújulásának egyik döntő ténye
zője (bővebben lásd Bibié 1990 és Gantar 1993; a civil társadalom 
elméletéről vö. Keane 1988; Cohen - Arató 1992). Természetes volt, 
hogy a politikai demokráciába való átmenet során magának a demok
ráciának a mibenléte is megkérdőjeleződött. Ebben a tekintetben a 
politikatudomány újra kapcsolódott a demokráciaelmélet nemzetközi 
politikatudományban tárgyalt fő témáihoz (J. Schumpeter, R. Dahí, 
D. Held és mások). Az áttérés a közvetlen (önigazgatáson alapuló) 
demokrácia álláspontjáról a képviseleti, politikai demokrácia elfoga
dására látnivaló, a participáció az Önigazgatási rendszer összeomlása 
után (Ferfila 1992) egy időre háttérbe szorult, noha mostanában ismét 
megfogalmazódott, változott tartalommal: a referendum-demokrácia 
(Zajc et al. 1992a), az ipari demokrácia formájában, sőt a kiteljesedett 
poliarchikus renden nyugvó „harmadikutas demokrácia” általánosabb 
igényeként (Bibié 1992a). A versengésen alapuló liberális demokrá
ciát tételeiben általánosan elfogadták, de nem abszolutizálták klasszi
kus formájában. Némi figyelmet fordítottak, Lijphart és G, Lembruch 
elgondolásait követve, a konszociációs vagy egyeztetéses demokrácia 
eszméjére is (lásd Luksic 1991). Komoly kísérlet történt arra, hogy a 
mai neokorporatista vita fényében újraértékeljék a demokráciáról 
folytatott vitát, mivel a modern liberális demokrácia mindinkább 
„liberális és korporatív demokrácia” alakját Ölti. Feltételezik, hogy a 
neokorporatista kooperációs törekvések a konfíiktusfeloldás fontos 
mechanizmusává válhatnak a posztkommunista társadalmakban 
(Luksic 1993).

Érthető, hogy a független szlovén államban - melyet 1991 júniusá
ban hirdettek ki - Szlovénia politikai rendszere a politológiai kutatások 
középpontjába került. Az új politikai rendszert, amelynek alkotmányos 
kereteit a Szlovén Köztársaság 1991 decemberében kihirdetett új 
alkormánya rögzített, az 1992 decemberében tartott második választás 
tette valósággá. A politikatudomány képviselői a mai neoinstituciona- 
lista irányzat nyomása nélkül is tisztában voltak vele, hogy a kutatás
nak az új politikai rendszer központi intézményeire, mindenekelőtt az 
új parlamentre kell irányulnia (Markié 1991; Brezovsek 1991rz; 
Kropivnik 1992). A korábbi háromkamarás gyűlés átalakulása az 1990 
áprilisi választások után kétkamarás képviselőtestületté valóban kuta
tás tárgyát képezte (Zajc 1993), és vizsgálták néhány összefüggésben 
a parlamentarizmus fejlődését és az új szlovén parlament szerepét a 
politikai modernizációban (Zajc, Danica Fink-Hafner, Kranjc, Luksic,
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Skerlep, BrezovSek és mások, lásd Zajc 1993). A politikai ellenzék 
intézménye és racionalitása szintén figyelmet kapott (Luksic 1990; 
Bíbic 1992/? stb.). Minthogy az új szlovén parlament az Országgyű
lésből (általános politikai képviselet) és az Országos Tanácsból (ér
dekképviselet)13 áll, a későbbi kutatásoknak módjuk lesz megvizsgálni 
belső döntési folyamataikat (lásd pl. Zajc 1991; Fink-Hafner 199la); 
a két testület egymás közti kapcsolatát és szerepüket a kormány 
(Brezovsek 1991&; Zajc 1992/?), a köztársasági elnök és a politikai 
társadalom (elsősorban a pártok) és a civil társadalom (mindenekelőtt 
az érdekszövetségek és a médiák) viszonylatában. Az e területeken 
megindult kutatások mellett a pártok intézményrendszere is kapott 
némi figyelmet (Kranjc 1992; 1993; Fink-Hafner-Svásand 1994; 
Tos 1992c; Zajc 1990 stb.). Vizsgálták az érdekcsoportok kapcsolatát 
a parlamenthez, mindenekelőtt az új szlovén államépítési folyamatban 
betöltött érdekközvetítő szerepüket (Fínk-Hafner 1991; 1992; 1993a). 
Az empirikus politikatudomány további fejlődése szempontjából 
kulcsfontosságú a választási folyamat kutatása Szlovéniában. Jóllehet 
eddig ezt túlnyomórészt a közvéleménykutatások keretén belül értel
mezték (N. Tos és munkacsoportja), a politikatudományi kutatás más 
területein is komoly figyelmet fordítanak rá (Fink-Hafner 1990; Luksic 
1993; Zajc 1993 és főleg Kropivnik 1993a). Az utóbbi ambiciózus 
kísérletet tett az 1907-es, az 1911-es (az Osztrák-Magyar Monarchia 
szlovén részében tartott), valamint a Szerb-Horvát-Szlovén Király
ság, azaz az első Jugoszlávia területén tartott 1920-as választások, 
illetve a legutóbbi szlovén többpárti választások összehasonlító vizs
gálatára (Kropivnik 1990; 1991; 1993/?; 1993c).

A nemzet, a nemzeti identitás, a nacionalizmus és az etnikai 
kisebbségek kérdése hagyományos témája a szlovén politikai gondol
kodásnak és politikatudománynak, és most a nemzetiségi politika mai 
általános újjászületése újra megára vonta a politológusok fiegyelmét 
(Komac 1990; Rizman 1991; Juznic 1993; Zagar 1992; Jesih 1993 
stb.).14 Megnőtt a jelentősége az „átmeneti időszakban” a politikai 
kultúra és a politikai oktatás témakörének, néhány új empirikus 
kutatást indítottak el és az elméleti törekvések (Juznic 1989; Godina 
1991) mellett vizsgálják a társadalmi és politikai értékek alakulását 
Szlovéniában (pl. Tos 1993) és főleg a fiatal (egyetemista) nemzedé
kek körében (Zidan 1992a; 1992/?; Ule et al, 1993). Ami a politikai 
eszmetörténetet illeti, a tudományág - a szocialista (marxista) politikai 
gondolkodás keletkezésének és történetének múltbéli kutatása után - 
manapság a szlovén politikai gondolkodás történetét, kivált demokra
tikus hagyományait igyekszik feltárni (Prunk 1992; Zver 1990), és 
néhány általános huszadik századi irányzatra (liberalizmus, pluraliz
mus, nacionalizmus, neokonzervativizmus, katolicizmus stb.) fordítja 
figyelmét (Rizman 1991; 1992; Bibic 1990; Luksic 1992 stb.).15 A 
politikai folyamatok és értékek empirikus vizsgálatában továbbra is 
különösen jelentős a szlovén közvélemény-kutatási program, amely 25



POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1994. 2, szám 124—149 133

éves folyamatos működésével egyedülálló a volt Jugoszláviában (vö. 
Tos 1992).

A független szlovén állam létrejötte, nyilvánvaló okokból, új jelen
tőséggel ruházta fel a nemzetközi kapcsolatok kutatását. Megélénkült 
az érdeklődés az önrendelkezés, a szuverenitás és az új szlovén állam 
nemzetközi helyzete iránt (Benko 1991; Bucar 1993; Zagar 1994). E 
fogalmakat ismét legitimnek tekintik, szűk nacionalista értelmezésüket 
azonban eíutsítják. Tematizálták a kis országok általános szerepét a 
nemzetközi kapcsolatok újrarendezésében. Rámutatnak, hogy a na
gyobb rugalmasság és a jobb alkalmazkodóképesség viszonylagos 
előnyt jelent, mivel az új technológiai forradalom viszonyai között a 
nemzetköziesedés fontosabb, mint az ország mérete (Svetlicié 1993c; 
Buéar 1993h).

Számos szerző vizsgálta Szlovénia emancipációjának™ folyamatát, 
keresve azokat a tényezőket, melyek az 1980-as években és az 1990-es 
évek elején fokozatosan a szlovén függetlenségi törekvések felerősö
déséhez vezettek mind az elitek, mind a szélesebb lakosság körében 
(Benko 1991; Vidovié 1994; Brinar - Kuhnle 1994). Igyekeztek feltárni 
a függetlenné válás gazdasági, kulturális és politikai okait. Azt is 
megmutatták, hogy a szlovén politikai erőknek kezdetben a megegye
zésen alapuló alkotmányos status quo kialakítására, majd egy aszim
metrikusföderációra, végül pedig a konföderáció egy formájára tett 
erőfeszítései miként vallottak kudarcot az (újra)központosított föderá
ció híveinek ellenállása, az egykori köztársaságok határainak erősza
kos megváltoztatása miatt. Érthető, hogy a nemzeti kérdés újjáéledésé
nek viharos korában a föderalizmus és a konföderalizmus komparatív 
és belföldi problémái, valamint az európai föderalizmus kérdései a 
politológusok (és a jogászok) figyelmének homlokterébe kerültek (Id. 
Bebler J993a; Kristan 1989; Ribicié-Tomac 1989; Brezovsek 1992; 
1993; Zagar 1990). Mivel a történelemben számos példája volt az 
önigazgatás gyakorlatának, összehasonlító vizsgálatokat végeztek a 
témakörben. Közös norvég-szlovén program indult azzal a szándék
kal, hogy összevessék a két ország főbb jellemzőit (Bucar-Kuhnle 
1994). Ezekből a kutatásokból az a tanulság adódik, hogy nem szabad 
a szlovén nemzet emancipációját és nemzetállam-építését (bizonyos 
nacionaíisztikus érzelmű megnyilatkozások ellenére sem) valamiféle 
zárt rendszerre irányuló törekvésnek tekinteni, mivel ez nyitott folya
mat, amelynek közvetlen és hosszú távú célja egyaránt az ország 
integrálása a tágabb regionális, európai és globális kapcsolatrend
szerbe.

Az új szlovén állam nemzetközi helyzetének értékelése szempont
jából alapvető fontosságú volt a politikai rendszerek néhány összeha
sonlító áttekintése (Bebler-Seroka 1990). Az új szlovén állam 
szélesebb integrálásának szükségességét megerősítették a regionalizá- 
ció folyamatainak vizsgálatai. Az európai regionalizmus terén végzett 
kutatások feltárták a határövezetek közötti és a nemzetközi regionális 
együttműködés számos összefüggését, a régiók szerepét a hazai és
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nemzetek fölötti döntéshozatalban, vizsgálták a regionális együttmű
ködés jogi és politikai összetevőit és fejlődési tendenciáit (Bucar 
1993c). Fontos elemzések készültek az európai integráció (ECC, EU) 
folyamatáról, elsősorban gazdasági aspektusairól és Szlovénia Európai 
Közösséghez fűződő kapcsolatairól (Brinar 1992; 1993), valamint az 
integráció politikai struktúrájáról (Brezovsek 1993; Sabic 1993), illetve 
a folyamat politikai meghatározottságáról, különös tekintettel a szlo
vén érdekcsoportoknak az Európai Unióban betöltött szerepére (Fink- 
Hafner 1993a).

A megváltozott nemzetközi viszonyok között az utóbbi időkben a 
semlegesség is figyelmet kapott (Benko 1993). A nemzeti emancipá
ció és a nemzetközi integráció egyidejű folyamatainak alapján felvá
zolták a szlovén külpolitika új megközelítését (Benko 1992; Bucar 
1992; Í993a). Különös súlyt fektettek arra, hogy újragondolják és 
kidolgozzák az európai és nemzetközi gazdasági kapcsolatokban 
követendő űj szlovén stratégiát, a szlovén gazdaság világpiaci integ
rálódását, a külföldi beruházások szerepét Szlovéniában és Közép-Eu- 
rópában, E témákat a dezintegráció és a nemzetköziesedés, valamint 
az űj technológiai decentralizáció és globalizáció mai folyamatainak 
tágabb összefüggéseiben közelítették meg, beleértve a nemzetiségek
nek a nemzetközi kapcsolatokban betöltött szerepét is (Svetlicic 
1993a; 19932?; 1993c). A nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó leg
fontosabb kutatásokat nemrégiben speciális alapkutatási program ke
retében egyesítették, melynek témája: Szlovénia helyzete a mai 
világban.

Szlovénia függetlenné válásával a védelmi kutatások is előtérbe 
kerültek. Tanulmányozták a hadsereg, a hadiipar, a fegyverkezés és 
leszerelés, a nemzetközi biztonság és a nemzetbiztonság szerepét 
(Bebler 1992; Grizold 1990; 1991). Általánosan elfogadott, hogy a 
hadseregnek döntő szerepe van a monolitikus rendszerből a politikai 
pluralizmusba való átmenet és, természetesen, a régi állam lebontásá
nak, az új állam(ok) létrehozásának folyamataiban. A védelmi kutatá
sok nem kerülhették meg az olyan kérdéseket, mint a volt jugoszláv 
hadsereg szerepe a jugoszláv válságban, viszonya a többpártrendszer
hez, növekvő elkötelezettsége az egyik fél mellett (Szerbia), hiszen 
mindez siettette a korábbi Jugoszlávia szétesését (Bebler 1991a; 1992; 
19932?; Grizold 1992a). Tüzetesen vizsgálták, hogy a jugoszláv had
sereg miként vesztette el legitimitását a szlovén közvélemény szemé
ben (JeluSié 1992). Figyelmet fordítottak az 1991 nyarán Szlovéniában 
lezajlott tíznapos háborúra is, melyre a jugoszláv hadsereg és a 
szlovén területvédelmi egységek között került sor; valamint értékelték 
a napjainkban pusztító balkáni háború általános vonatkozásait (Bebler 
1993c). Elemezték a tömegkommunikáció szerepét a szerb-horvát 
konfliktusban (MaleMc 1993). Foglalkoztak a nemzeti identitás és 
biztonság kérdésével is (Vreg 1991). Nemrégiben kialakították a 
Szlovén Nemzetbiztonság átfogó kutatási programját, A projekt kere
tében kidolgozzák a hidegháború utáni európai védelmi politikák űj
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megközelítéseit, elemzik a független szlovén állam nemzetközi biz
tonságpolitikájának alakulását. A védelmi kutatás nagymértékben 
támaszkodik a politikatudomány eredményeire (lévén a honvédelmi 
ágazat az állam és a nemzetközi kapcsolatok része), emellett a 
szociológiára (empirikus kutatások, foglalkozás- és szervezetszocio
lógia stb.), a kommunikációkutatásokra (mivel a modem katonai 
szektor erősen függ a kommunikációs folyamatoktól), valamint más 
diszciplínákra (technológiai kutatások, orvostudomány, pszichológia 
stb.). A védelmi kutatások során emellett figyelmet kell fordítani 
három időszerű problémára: a polgári-katonai kapcsolatok, különösen 
a hidegháború után és az „új demokráciákban” (folyamatban van egy 
szimpózium előkészítése); Szlovénia beilleszkedése a kollektív bizton
sági rendszerekbe (NATO, Európai Unió, Partnerség a Békéért stb.); 
a békekutatás, amely ugyancsak kihívást jelent.

A tananyag reformja

frz általános fejlemények és a jelenlegi politikai átalakulások termé
szetesen befolyásolták a politikatudomány tananyagának felépítését 
is. Mivel a szlovén politikatudomány a kortárs nemzetközi politikatu
domány mintájára épült fel, magába olvasztva a politikatudomány 
hagyományos részterületeit (politikai eszmetörténet, politikaelmélet, 
politikai rendszer, összehasonlító államtudomány, nemzetközi kapcso
latok tudománya), így szilárd alapokra épülhetett a legutóbbi tan
anyagreform, amelyre az 1990-es évek elején került sor a Szocioló
giai, Politikatudományi és Újságírói Karon folyó társadalomtudomá
nyi oktatás átfogó újjászervezése keretében. Az 1991 óta Társadalom- 
tudományi Kar néven működő intézmény az egyetlen hely Szlovéniá
ban, amely otthont ad a tudományág oktatásának. A korszerűsített 
politikatudományi tananyagban más társadalomtudományi diszciplí
nák (szociológia, kommunikáció, statisztika, informatika, empirikus 
kutatási módszertan) is helyet kaptak, és nincs szükség a megváltoz
tatására a többpárti politikai demokráciába való átmenet időszakában 
sem. Sőt a politikatudomány berkeiben az 1980-as években komoly 
viták folytak a tananyag korszerűsítésének követelményeiről, a „gya
korlati” orientáció előtérbe állításáról (Bibic 1985; Maéek 1983). A 
részdiszciplínák némelyike a világban és Szlovéniában (Jugoszláviá
ban) végbemenő változásokra válaszolván módosította érvrendszerét, 
sőt olykor magának a diszciplínának a nevét is. Mindenesetre hang
súlyozni kell, hogy az új politikatudományi tananyag, mely az 1991- 
1992-es tanévben lépett életbe, nem csupán látszatváltozásokat 
eredményezett. A diszciplína képviselői az átfogó társadalomtudomá
nyi és politikatudományi tananyagreformot nagyon is komolyan vet
ték, ami megmutatkozik abban, hogy érzékenyen reagáltak a mélyre
ható hazai és nemzetközi politikai változásokra, a posztkommunista 
társadalom és politika új igényeire, a nemzetközi politikatudomány új
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tendenciáira (vő. Bucar 1990; Bibié 1991; Svetlicic 1992; Markié 
1993; Fink-Hafner 1993). A megújult politológiai tananyagból kima
radtak az ideológiailag túlterhelt tárgyak (modem szocializmus, az 
önigazgatás elmélete és gyakorlata stb.), illetve azok, amelyek az új 
szlovén állam létrejötte miatt fölöslegessé váltak (Jugoszlávia politikai 
rendszere). Másrészt nagyobb hangsúlyt kaptak a konkrét kormányzati 
struktúrák és viszonyuk a politikai és civil társadalomhoz, valamint a 
polgárokhoz. Helyet kapott a tananyagban a törvényhozási folyamat, 
a közigazgatás, az állami pénzügyi és költségvetési politika, a köz- 
igazgatás irányítása stb. A politikai pártok és érdekcsoportok nevű 
tantárgy keretében előtérbe került a civil társadalom és a politikai 
társadalom. Speciális kurzus indult az ember-jogi politika tanulmányo
zására is. Fontos változást jelent a politikaelemzési kurzus (policy 
analysis) bevezetése. E változások révén a belpolitikai tanulmányok 
is lényegesen korszerűbbé váltak; nyitottabbá a politikai valóságra, 
lehetővé téve így a diákok számára, hogy megértsék és elemezzék a 
politikai intézményeket és folyamatokat. Ez mutatis mutandis a poli
tikatudományi tananyag más tárgyaira is érvényes. A nemzetközi 
kapcsolatok tanulmányozásában helyet kapott az európai integráció, a 
nemzetközi szervezetek, valamint a diplomácia és nemzetközi tárgya
lások témája. Tervbe vették az Európa-stúdiumok továbbfejlesztését.

A politikatudományi oktatás és kutatás szervezete

A ljubljanai egyetem Társadalomtudományi Kara - mint említettük - 
az egyetlen intézmény Szlovéniában, ahol politikatudományi képzés 
folyik. Négy tanszékre tagolódik, az alapdiszciplínák szerint. A Szo
ciológiai Tanszék, a Kommunikáció Tanszék és a Kultúrológiai Tan
szék mellett megalakult Politikatudományi Tanszék fogja egybe a 
politikatudomány területén tevékenykedő oktatási és kutatási egysé
geket (tanszékvezető; Bogomil Ferfila docens). A tanszék négy cso
portból és három kutatóközpontból áll.

Az oktatást megszervező és a hozzátartozó diszciplínák oktatósze
mélyzetét összefogó csoportok a következők;

Elméletia-natítikus Tanulmányok (vezetője: Adolf Bibié profesz- 
szor). Ez a csoport oktatja az elméleti diszciplínákat, nagy figyelmet 
fordítva a módszertani ismeretekre. A diákok nagy szabadsággal 
rendelkeznek a politikatudományi tárgyak kiválasztásában.

Politikaelemzés és Közigazzgatás-kutatás (vezetője: Drago Zajc 
docens), feladata a kormányzati struktúrák és funkciók oktatása, 
valamint konkrét politikai folyamatok elemzése. Az itt szerzett isme
retek kifejezetten az államapparátusban végzendő munkára képesíte
nek.

Nemzetközi Kapcsolatok (vezetője: Bojko Bucar docens), a Társa
dalomtudományi Karon folyó oktatás egyik legfontosabb területét 
koordinálja és szervezi. Mivel széles interdiszciplináris alapokon
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nyugszik, elsősorban nemzetközi és összehasonlító tanulmányokkal 
foglalkozik, a diákokat külügyi szolgálatra készíti fel.

Védelmi Tanulmányok (vezetője: Ljubica Jelusic docens), a nem
zetbiztonság, a polgári-katonai kapcsolatok, a háború és béke kérdé
seinek oktatása a feladata. A szaktárgy mint a politikatudomány 
sajátos ága mélyen gyökerezik a társadalomtudományban és a Szlovén 
Köztársaság katonai és polgári szervezeteiben végzett munkára készít 
fel.17

1961 és 1993 között 502 diák szerzett politikatudományi diplomát 
(a nemzetközi kapcsolatok stúdiumain végzett hallgatókat is beleért
ve), és (1980 óta) 265 diák fejezte be védelmi tanulmányait.

Az 1993-1994-es tanévben az összesen 1719 diák közül 369-en 
vettek fel politikatudományi tárgyakat (elméleti-analitikus tanulmá
nyok, politikaelemzés, közigazgatás, nemzetközi kapcsolatok és vé
delmi tanulmányok).

A Politikatudományi Tanszék és a keretében működő csoportok 
egyik alapfeladata a posztgraduális képzés irányítása és szervezése 
(elsősorban az MA fokozat megszerzése és a szakosodás elősegítése 
érdekében). A posztgraduális képzés (kétéves MA tanulmányok) 
egyelőre az alábbi szakosodási lehetőségeket nyújtja:18

- Politikaelemzés: európai szempontok',
- Közigazgatás',
- Amerikai tanulmányok',
- Nemzetközi kapcsolatok',
~~ Védelmi tanulmányok.
El kell ismerni, hogy a posztgraduális tanulmányok határozottan 

elitista jellegűek: hétvégi előadások formájában folynak, elsősorban 
azok számára, akik a PhD fokozat megszerzésére készülnek.19

A Politikatudományi Tanszék kutatóközpontjai, a szociológiai, 
kommunikációs és kulturológiai kutatóegységekkel együtt, a Társada
lomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézetének™ részei. Ku
tatómunkájuk, amely átfogja a politikai élet elméleti és empirikus 
aspektusait mind belpolitikai, mind nemzetközi vonatkozásban, az 
alábbi három kutatóközpont keretében folyik:

Politológiai Kutatóközpont (vezető: Adolf Bibié professzor). Tevé
kenysége kiterjed a politikatudomány fejlődésének alapproblémáira, 
valamint a politikaelmélettel és a politikai eszmékkel kapcsolatos 
alapkutatásokra. Emellett elemzik a politikai intézményeket és folya
matokat, valamint a politikai szocializációt (elsősorban a Szlovén 
Köztársaságban), törekedve a gyakorlatias megközelítésre. A központ 
jelenlegi legfontosabb kutatási programja a Modem pluralizmus és 
demokrácia elmélete és empirikus folyamatai (felelős: Adolf Bibié). 
E programhoz más kutatási programok is kapcsolódnak az alábbi 
témák vizsgálatára: a szlovén parlament; a szlovén érdekcsoportok 
szerepe az Európai Unióban; a neokorporativizmus szerepe Szlovéni
ában (Összehasonlításban a Cseh Köztársasággal); választói magatartás.

A Nemzetközi Kapcsolatok Központja (vezető: Marj an Svetlicic
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professzor) a nemzetközi politikai kapcsolatok területét kutatja. A 
nemzetközi és összehasonlító vizsgálatok elméleti megalapozása mellett 
feladata a nemzetközi intézmények és folyamatok, a külpolitika, a 
regionalizmus és az európai integráció tanulmányozása. Az utóbbi 
időkben a nemzetközi gazdasági kapcsolatok is fontos helyet kaptak 
a kutatási programban. A központ első számú kutatási programja; 
Szlovénia helyzete a mai világban (kutatásvezető; Marj an Svetlicic). 
A program keretében tanulmányozzák a kis államoknak a nemzetközi 
kapcsolatokban betöltött szerepét is. Önálló projekt keretében kutatják 
a béke megőrzésének, az európai integrációnak és az európai politikai 
intézményeknek, valamint a hidegháború utáni semlegességnek a 
problémáit. A központ (noha két vezető tagja is diplomáciai szolgá
latba lépett) jelenleg a fejlődés időszakát éli.

A Védelmi Tanulmányok Központja (vezető: Anton Grizoíd docens) 
a biztonság és a honvédelem alapkérdéseire, a hadsereg társadalomban 
betöltött szerepére, valamint a polgári-katonai kapcsolatokra irányuló 
kutatásokat fogja egybe. Tanulmányozzák a békével, a konfliktusok 
békés megoldásával összefüggő kérdéseket, különös tekintettel a 
konfliktus-megelőzés módozataira. A vizsgálatok egyik pontja a mi- 
litarizmus, valamint a háború, a leszerelés és a béke jelensége. A fő 
kutatási tevékenység a Szlovénia Nemzetbiztonsága program kereté
ben folyik (felelős: Anton Grizoíd). A kutatás az alábbi témákra is 
kiterjed: a változó nemzetközi helyzet hatása a polgári és katonai 
véleményekre; katonai pályák; az atomfegyverkezés és ellenőrzése.

A Szlovén Politikatudományi Társaság

Elmondhatjuk, hogy a Szlovén Politikatudományi Társaság (SZPT) 
tevékenysége jelentős fejlődésen ment át, mintegy válaszul az utóbbi 
hat évben végbement társadalmi és politikai változásokra. Az 1989 és 
1993 közötti időszakban a Társaság rendszeresen megtartotta éves 
konferenciáit. Kidolgozták a tudományág etikai kódexét, amely rögzíti 
a szakmai magatartás erkölcsi szabályait. Az éves találkozóknak a 
kutatással való összekapcsolása révén a konferenciák határozottan 
szakmai jelleget öltöttek. E változásoknak számos oka volt; elsősorban 
az 1980-as években és az 199Ö-es évek kezdetén kialakult politikai 
pluralizmus, a Társaság nemzetközi kapcsolatainak kedvező alakulása, 
az ifjabb nemzedék beérkezése, a tudományág önismeretének előtérbe 
állítása stb. A SZPT utóbbi időkben végzett tevékenysége jól szem
léltethető az öt egymást követő éves konferenciával, melyeket 1989 
óta minden május utolsó hetében tartottak Ankaranban. A konferen
ciák témái (és egyúttal a jegyzőkönyvek címei) a következők;

- Politikai pluralizmus és a közélet demokratizálása (1989);
- (Konjföderalizmus, többségi döntéshozatal, konszenzus (1990);
~~ A ’90-es választások (1990);
- Parlamentarizmus: dilemmák és perspektívák (1991);
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- A szlovén állam kialakulása (1992);
- A demokrácia megszilárdításának problémái (1993).
Különös jelentőségű volt az 1989-ben megrendezett első ankarani

konferencia, amely a politikai pluralizmus általános áttörésének jegyé
ben zajlott, olyan kritikus pillanatban, amikor a politikai pluralizmust 
még nem törvényesítették Szlovéniában. Létjogosultságát mindig vi
tatták, kivált a volt Jugoszlávia államkeretében. A konferencia jegy
zőkönyvei hozzájárultak a politikai pluralizmus szlovéniai elismerésé
hez, valamint törvényesítéséhez 1989 szeptembere és decembere 
között (vö. Kranjc 1992). A konferencián jeles politológusok vettek 
részt a volt Jugoszlávia más területeiről (valamint külföldről) is, 
növelve ezzel a rendezvény jelentőségét. Rendszeresen tudósított róla 
a sajtó, a rádió és a televízió, ami nemcsak a Társaságnak mint 
független szervezetnek a közmegítélése, hanem politikai hatása szem
pontjából is fontos volt. Az ezt követő éves konferenciák az új szlovén 
állam demokratikus átalakulásának és emancipációjának fontosabb 
problémáira, valamint a politikai demokrácia megszilárdulására össz
pontosítottak; a szlovén politikatudomány kialakította szakmai arcu
latát a politikai pluralizmus viszonyai között. A SZPT - mintegy 80 
tagjával - továbbra is támogatja a tudományág területén megjelenő új 
publikációkat, mind kidolgozottabbá teszi saját szervezetét, és határo
zottan törekszik a tudományág nemzetközivé tételére.

A tudományág nemzetközivé tétele

A nemzetközivé válás ma már elodázhatatlan követelmény az Összes 
társadalomtudomány számára, a politológiát is beleértve. Ez az álta
lános nemzetközi trendnek köszönhető, de a szlovén politikatudomány 
esetében összekapcsolódik két további tényezővel. Az első a diszcip
lína szemléletváltásával függ össze. A második pedig a Szlovén 
Politikatudományi Társaság Önállóvá válásához kapcsolódik. E ténye
zők együtt rendkívüli mértékben megnövelték a tudományág nemzet
közi dimenziójának jelentőségét. Az összes létező politikatudományi 
intézmény, és különösen a Szlovén Politikatudományi Társaság arra 
törekszik, hogy összefüggő programot dolgozzon ki, melynek révén 
bővíti nemzetközi kapcsolatait, elsősorban azáltal, hogy kétoldalú 
együttműködést alakít ki a szomszédos és más országok politikatudo
mányi közösségeivel; megalapozza részvételét a nemzetközi kutatási 
programokban; két- és többoldalú tudományos konferenciákat szer
vez; külföldi kollégákat hív meg az SZPT országos konferenciáira; 
bekapcsolódik a diák- és tanárcsere-programokba; támogatja a kiemel
kedő külföldi politológusok munkáinak és a klasszikus politológiai 
örökségnek a lefordítását.

A Szlovén Politikatudományi Társaság a nemzetközi együttműkö
désben való érdekeltségét az IPSA-ban, valamint az ECPR-ben való 
részvételével, illetve a részvétel előmozdításával is bizonyította. Bár



ADOLF BIBIÉ 140

a szlovén politológusok, különösen az 1970-es évek eleje óta, tevéke
nyen részt vettek az IPSA munkájában, érdekeltségüket növelte az a 
tény, hogy az SZPT mint Önálló szakmai szervezet 1992-ben az IPSA 
tagjává vált, A csatlakozásra azután került sor, hogy az SZPT 1991 
novemberében teljesen független szakmai társasággá nyilvánította 
magát; miként az is volt megalakulásának pillanatától kezdve, s 
nagymértékben az is maradt, miután társult tagként önkéntesen csat
lakozott a Jugoszláv Politikatudományi Társaságok Szövetségéhez. 
Az SZPT az IPSA RC-vel együttműködve 1993 szeptemberében 
nemzetközi konferenciát szervezett Bledben Polgári társadalom, po
litikai társadalom és demokrácia címmel. A Társadalomtudományi 
Kar (a kar polítikikatudományi tanszéke) szintén az SZPT ösztönzé
sére csatlakozott 1992-ben - a volt szocialista országok közül elsőként 
- az ECPR-hez. Az ECPR így a szlovén politológusok európai 
politikatudománnyal való együttműködésének jelentős kapcsolódási 
pontjává vált. A szlovén politológusok részt vesznek számos európai, 
regionális és nemzetközi szakmai szervezet, folyóirat és társaság 
munkájában (az IPSA és testületéi: ECPR, ERGOMAS stb.), eseten
ként tisztséget is betöltenek (A. Bebler, A. Bibié, V. Benko, B. Bucar, 
D. Fink-Hafner, S. Juznic, E. Petrie, M. Svetlicic). A szlovén politi
katudomány további nemzetközi együttműködésére adottak a lehető
ségek, bár gondot okoz a programok ésszerű kiválasztása, tekintettel 
az elérhető erőforrások szűkösségére.

KÖVETKEZTETÉSEK

A szlovén politikatudomány helyzetének e rövid áttekintését szerény 
lehetőségeink tudatában, de reménykedve fejezem be. A tudomány 
fejlődése tekintetében Szlovénia nem hasonlítható - már csak szűkös 
erőforrásai miatt sem - a nagyobb országokhoz, melyek régi hagyo
mányokkal bírnak a diszciplína intézményesítése terén. Számos külső 
és belső körülmény miatt a politikatudománynak viszonylag - még 
más társadalomtudományi diszciplínáihoz képest is - gyenge a pozí
ciója az országban. Nem láthatjuk előre, a politikai élet forgandósága 
hogyan befolyásolja majd a diszciplína jövőbeni helyzetét. A politikai 
pluralizmus sokkal kedvezőbb a tudományág számára, mint bármely 
más rendszer, mivel nagyobb védettséget nyújt a hátrányos következ
mények lehetőségével szemben, ha a kutatási eredmények nem felel
nek meg az egyes politikai cselekvők vagy koalíciójuk érdekeinek. 
Indokolt tehát, hogy a tudományág jövőjét óvatos optimizmussal 
szemléljük.

Sikerült megújítani a politikatudományi oktatást, és alkalmazkodni 
a pluralista politikai rendszer igényeihez. A politikatudományi kutatás 
kiterjedt a hazai és nemzetközi politika új témáira, melyek döntő 
jelentőségűek a parlamentáris demokrácia megszilárdítása szempont
jából, és elősegítik az új szlovén állam folyamatai és intézményei
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empirikus vizsgálatának fejlesztését. Tény, hogy a politikatudomány
nak űj dilemmákkal és kihívásokkal kell szembenéznie. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy a politikai élet, a demokrácia minősége, valamint 
a politikai intézmények általános teljesítményének minősége a poszt- 
kommunista időszakban döntő jelentőségű lesz a diszciplína fejlődé
sére nézve. De a felelősségünk, hogy erősítsük a politikatudomány 
kognitív funkcióját és gyakorlati alkalmazhatóságát, szintén fontos 
tényezője (vagy az kellene hogy legyen) a politikai élet racionalizálá
sának és demokratizálásának. A tudományág autonómiája és felelős
sége előfeltétele annak, hogy a diszciplína képes legyen megújulni és 
szakmai identitását kialakítani, válaszul az űj kihívásokra.

JEGYZETEK

1 Az Academia operosontmra gondolok: a ljubljanai tudományos társaság 1781-től 
programjába bevette a Jogi és politikai tudomány” kutatását is (lásd Gspan-Le- 
gisa 1956; 375).

3 A Szlovén Népköztársaság országgyűlése 1961. január 31 -én törvényt fogadott el 
a Politikatudományi Főiskoláról (lásd Uradni list LRS, 1961. No. 4.).

3 A belgrádi Társadalomtudományi Intézetet és ezen belül a Politika- és Jogtudo
mányi Osztályt 1958-ban alapították.

4 A volt Jugoszlávia politikatudományának kritikai története még megírásra vár. 
Néhány aspektusáról vö.: Djordjevíé et al. 1979; Bibié 1982.

5 Ez a rész a PT egykori vezetőinek az intézmény évfordulói alkalmából készített 
elemzésein és értékelésein - köztük Vlado Benko professzornak, a kar első 
dékánjának a PT 30. évfordulójára írt beszámolóján és értékelésén (1991. október) 
- alapul. Felhasználtam továbbá különböző alkalmakból publikált anyagokat, 
köztük az első szlovén politikatudományi konferenciáról (1965. január 18-19.) 
megjelent publikációkat (lásd Bibié, szerk. 1965.), valamint a szociológiai, 
politológiai és kommunikációs tudományok szerepéről és helyzetéről lezajlott vita 
anyagait (Tevrija in praksa, 1971 1, 33-71; Vreg-Koresek 1981). Az itt adott 
értékelésért természetesen a szerző vállal felelősséget,

6 A nemzetközi kapcsolatok tudományának megerősítése a Szlovén (Szocialista) 
Köztársaság Nemzetközi Kapcsolatok Társadalmi Tanácsának érdeme.

7 Az önigazgatási pluralizmusnak ez az ellentmondásos szerepe csak a szocializmus 
és kommunizmus önigazgatás-koncepciója és etatista (sztálinista) ideológiája 
közti ellentét általános keretén belül érthető meg. Ennek az ellentétnek vélemé
nyem szerint igen nagy jelentősége volt a monisztikus szocializmus felbomlása 
szempontjából, ami nemigen derül ki a demokratikus átmenetről folyó mai 
vitákból.

8 Ezek a hivatkozások természetesen illusztrációként szolgálnak. A szlovén (és a 
korábbi jugoszláv) politikatudomány részletes története sokkal teljesebb biblio
gráfiát igényelne.

9 A szlovén átalakulásról vö. Fink-Hafner 1992; Rus 1992; Jambrek 1992; Bíbic 
1993a.

10 Itt és a következő részben nagyban támaszkodtam a Szlovén Politikatudományi 
Társaság éves konferenciáinak jegyzőkönyveire (1989-1993).

11 A civil társadalom eszméjének szlovéniai újjászületésében döntő szerepet játszott 
az 1980-as években egy ifjú társadalomtudós (szociológus), Tornáz Mastnak 
(1985; 1992).
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12 Lásd a Szlovén Köztársaság Tudományos és Technikai Minisztériumának 1992-es 
stratégiai dokumentumát a tudomány fejlesztérésŐl. A politikatudományról szóló 
rész egy bővebb anyagon alapul, melyet Marjan Svetliéié professzor, a politika- 
tudományi kutatások koordinátora állított össze a politológus közösséggel együtt
működve,

13 Néhány jogász azt gondolja, hogy voltaképpen csak az előbbi minősül valódi 
parlamentnek, míg az utóbbi, mely a törvényhozói folyamatban csupán halasztó 
hatályú vétóval rendelkezik, nem tekinthető a parlament részének.

34 Szlovéniában két etnikai tanulmányokra szakosodott intézmény működik: a 
ljubljanai Etnikai Tanulmányok intézete mely a Razprave in gradivo (Szerződé
sek és Dokumentumok) című periodikát adja ki, valamint az Etnikai, Regionális 
és Szociológiai Tanulmányok Európai Központja a maribori egyetemen.

15 A Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Filozófiai Intézetének kutatócso
portja nemrégiben néhány figyelemre méltó eredményt ért el a politikai filozófia 
területén (T. Mastnak, R. Riha, N. Pagon és mások). Lásd például a Filozófski 
vestnik/Acta philosophica legutóbbi köteteit,

16 Természetesen nagyon jelentős művek születtek a társadalomtudomány többi területén 
is (lásd pl. Hribar 1989; Rupel 1992). Igen fontos kutatási eredményeket közöl a Nova 
revija 57., tematikus száma, amely a szlovén nemzeti kérdéssel foglalkozik.

37 Lásd még Univerza v Ljubljani: Fakultela za druzbene vede. Informacija o studiju 
1993/1994. Hozzá kell tenni, hogy a politikatudományt a bölcsészettudományi 
kar hallgatói is felvehetik melléktantárgyként.

58 Lásd még Univerza v Ljubljani: Fakultela za druzbene vede. Podiplomski .vtudíj 
na Fakultad za druzbene vede 1993/1994.

19 Az adatok a Társadalomtudományi Kar hivatalából származnak.
20 A Társadalomtudományi Intézetet 1991-ben alapították a TPUK Kutató Intézeté

nek és a Szociológiai Intézetnek az összevonásával.
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