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A Magyar Szociológiai Társaság 1991. évi kongresszusára június 24 — 28 között került sor 
Budapesten. A Társaság soros elnökeként az én feladatom volt az elnökséggel együtt
működve kialakítani a kongresszus programját. Úgy döntöttünk, hogy ez alkalommal 
nemzetközi jellegű kongresszust szervezünk, mely az összehasonlító társadalomkutatás 
szempontjából igyekszik reflektálni a hazánkban és régiónkban 1989 — 1990 fordulóján 
bekövetkezett változások jellegére és perspektíváira.

1989 — 1990 fordulóján már nemcsak az volt nyilvánvaló, hogy Közép-Európában 
lezárult az államszocializmus korszaka, de az iránt sem maradhatott senkiben kétség, 
hogy a régió a posztkommunizmus útján milyen irányba tart: az 1990-ben hatalomra 
került új politikai osztály, mind a kormányzó, mind a számottevő ellenzéki pártok 
elkötelezték magukat a régió társadalmainak tőkés típusú átalakítására. Egy új, nagy 
társadalmi kísérlet kezdődött. Ez a kísérlet, úgy gondoltuk, meg fogja mozgatni a 
fantáziáját azoknak a kollégáinknak is, akik egyébként nem „Kelet-Európa szakértők”.

A Szociológiai Társaság megelőző kongresszusára, melyre Gödöllőn 1990 október 
végén a „benzincsata”, vagyis a taxisblokád árnyékában került sor, már mindannyiunk 
számára tapasztalati evidencia lehetett, hogy ez az új társadalmi kísérlet sem lesz mentes 
társadalmi konfliktusoktól. A gödöllői kongresszus első napjáról budai lakásukra haza
felé igyekvőket Budapesten 1956 óta nem látott barikádok fogadták a Duna-hidakon. 
Másnap reggel a kongresszus második napjára igyekezve a HÉV végállomáson kollegá
immal — akikkel véletlenül ott összefutottam — azt latolgattuk, lesz-e összecsapás 
tüntetők és rendőrség között (mint utólag kiderült, nem is ok nélkül — a reggeli órákban 
még nem zárta ki a kormányzat a rendőrség, esetleg a honvédség bevetését).

Reméltük, 1991 nyarára lehetőség nyílik már arra, hogy higgadtabb légkörben, 
nemzetközi összehasonlítások perspektívájában felmérjük, hol is tart térségünk ezen az 
új, rögösnek tűnő úton, vannak-e társadalmi analógiák hasonló jellegű társadalmi válto
zásra, melyek segíthetnek bennünket a tőkés fejlődésre való áttérés folyamatának az 
értelmezésében, mi az a szellemi, szociológiai ágenda, melyet a drámai változások a 
szociológiai kutatások napirendjeként megjelölnek.

1991 nyarára egyébként magyar, lengyel, cseh kollégáimmal beszélgetve nem kis 
meglepetéssel tapasztaltam, hogy kialakulóban van a régió egészében egy intellektuálisam 
koherens kutatási ágenda, s reméltem, kongresszusunk hozzájárul majd ennek az ágen- 
dának a további pontosításához. Néhány mondatban összefoglalnám, hogy 1991 nyarán 
mit gondoltam, melyek azok a fontosabb kérdések, amelyek a posztkommunista társa
dalmakban a társadalomkutatókat különösen foglalkoztatták, s amelyekről úgy véltem, 
a tágasabb nemzetközi szociológusvilág érdeklődésére is számot kell hogy tartsanak.

A posztkommunista átmenet folyamatát irányító új politikai osztály az Európához 
csatlakozást, a piacgazdaságra, a demokráciába való átmenetet és a társadalom polgáro
sodását jelölte meg programjaként. 1990 végére, 1991 elejére már nyilvánvaló volt, hogy 
a politikailag mozgósító célok és a régióban ténylegesen lezajló folyamatok nem esnek 
egybe, s a kritikai szemléletmód iránt elkötelezett társadalomkutatás természetes felada
taként kínálkozott annak a feltérképezése, hogy miként is alakul ideológiai céltételezés 
és társadalmi valóság viszonya.

1



Az Európához csatlakozás vágya, a térség országainak óhaja, hogy a „kelet-európai” 
jelzőtől megszabaduljanak, a berlini fal lehullását követő örömmámor után szembesült 
a régió történelmi és társadalmi-gazdasági realitásaival. Hamarosan kiderült az Európai 
Közösség országai nem tudják, vagy nem hajlandók vállalni azt, hogy megfizessék az 
egykori államszocialista országok gazdasági struktúraváltásának árát — a térség legfej
lettebb országai is legfeljebb csak arra számíthatnak, hogy jó néhány év, esetleg több 
évtized múltán tudják magukat „beküzdeni” az EK-ba. 1991 nyarán már az egész régió 
súlyos gazdasági válság jeleit mutatta: az infláció 2 —3 számjegyű értékei mellett a 
nemzeti jövedelem hanyatlott, s beindult a munkanélküliség emelkedése. A neoklasszikus 
közgazdaságtan bűvkörébe került közép-európai közgazdászok ekkor még azzal nyug
tatták a tanácsaikat kérő-hallgató politikusokat, hogy „sokk-terápiával” hamarosan 
dinamikus növekedést tudnak produkálni, bár mestereiknek a harmadik világban folyta
tott kísérleteit, különösképpen Latin-Amerikában szerencsét próbált közgazdászok bal
sikereit ismerő szociológusok már ekkor kételkedtek abban, hogy a sokk-terápia 
működhet, kiváltképpen a demokratikus politika játékszabályainak betartása mellett. 
1991 nyarán már igencsak indokolt volt azt fontolgatni, hogy a volt államszocialista 
országok egyike-másika, netán valamennyi posztkommunista ország ahelyett, hogy Eu
rópához csatlakozna, esetleg „latin-amerikanizálódhat”, ahelyett, hogy a másodikból az 
„első világba” emelkedne, a harmadik világba csúszhat. Reméltük, konferenciánkra 
eljönnek a gazdasági növekedés szakemberei, akik a nagy közép-európai társadalmi — 
gazdasági kísérletet segítenek majd tágasabb perspektívából szemlélni.

A posztkommunista gazdasági átmenet nyomasztó társadami árát érzékelve 1991 
nyarán már biztosra vehettük azt is, hogy a „demokráciába való átmenet” sem lesz 
konfliktusoktól mentes folyamat. Az 1990-es választásokat követően nyilvánvalóvá vált, 
hogy a demokratikus intézmények kiépítése rendkívül összetett folyamat. A kelet-közép- 
európai régió keleti sávjában (főként Romániában és Szerbiában) az egykori kommunista 
vezetők nacionalista jelszavakkal meg tudták őrizni hatalmukat, s a kommunista totali- 
tarianizmusból nem annyira a demokrácia, mint inkább a jobboldali tekintélyelvű rend
szerek felé haladtak. A térség nyugati sávjában a politikai elit lecserélődött ugyan, de a 
nyugat-európai demokratikus szerkezethez való felzárkózás helyett itt is inkább a két 
világháború közötti politikai kultúra látszott visszatérni. Ez különösen igaz Magyaror
szág, Lengyelország, Horvátország esetében: ezekben az országokban a politikai mezőt 
a nemzeti-keresztény ideológiát hirdető jobbközép, a nyugat-európai konzervativizmus
tól valamelyest jobbra elhelyezkedő pártok uralták, melyeket nem ellensúlyozott modern 
szociáldemokrácia. Hogy a demokráciába való átmenet útja igencsak rögös, azt jelezte 
a választások iránti érdeklődés hiánya, illetve gyors hanyatlása, a lakosság többsége rövid 
idő alatt kiábrándult az új politikai osztályból — kormányzó pártokból és ellenzékből 
egyaránt. Az biztos, hogy a posztkommunizmus politikai palettája jobboldalibbra sike
redett, mint azt a nyolcvanas évek közepén a reformerek, ellenzékiek akarták vagy 
remélték, s a politikai szociológia művelői nem ok nélkül kezdték feszegetni: vajon nem 
valamely jobboldali, paternalisztikus, tekintélyelvű rendszer-e az, mely leginkább meg
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felel majd a redisztributív szisztémáról a piacgazdaságra sokk-terápikus eszközökkel 
áttérni igyekvő országok politikájának.

A „latin-amerikanizálódás” perspektívájával, egy új típusú, posztkommunista pater- 
nalizmus felé csúszó politikai kultúrával a közép-európai társadalmak sikeres polgári 
átalakulásának esélyei is problem atikusabbnak tűntek fel 1991 nyarán, mint azt korábban 
gondoltuk volna. A térség társadalmaiban oly mélyen gyökerező rendi társada
lomszerveződési elvek ismét nagy erővel jelentkeztek. Ahelyett, hogy a polgári társada
lmak teljesítményre alapozott kiválasztási elvei érvényesültek volna, a posztkommunista 
társadalom struktúrájában való elhelyezkedést egyre határozottabban az új politikai 
rendhez való hűség, a korábbi rendszerrel való kollaboráció vádja kezdte el befolyásolni. 
Új patrónusok új kliensei kerültek az államigazgatás, a diplomácia kulcspozícióiba, a 
klientúra rendszere kezdte átszőni a tömeghírközlés világát, és látható jelei voltak annak 
is, hogy a privatizáció „áldásaiban” is könnyebben részesül valaki, ha megfelelő protek- 
torai vannak a megfelelő pozíciókban.

Míg a nyolcvanas évek végén, tehát az Európához csatlakozás, a piacgazdaságra, a 
demokráciába való átmenet, a társadalom polgárosodása mozgósító politikai programok 
voltak, a kilencvenes évek elejére ezek a szociológia módszereivel mintegy laboratóriumi 
körülmények között vizsgálható, társadalmi konfliktusoktól terhes jelenségekké váltak. 
A Magyar Szociológiai Társaság 1991. évi kongresszusára szóló meghívóban a világ 
minden tájáról azokat a kollégáinkat próbáltuk Budapestre csalogatni, akiket e folyama
tok elméleti, empirikus elemzése érdekelt.

Kongresszusi felhívásunkra válaszolva a legoptimistább várakozásainkat is felülmúló
an közel 300 külföldi szociológus érkezett Budapestre 1991 június végére, s egy héten 
keresztül mintegy 300 hazai szociológussal folytattak eszmecserét plenáris üléseken és 
munkacsoportokban a posztkommunista társadalmi átalakulás jellegéről és az azt követő 
társadalmi konfliktusokról. Ez volt a magyar szociológia eddig legnagyobb „seregszem
léje”, s a nagy külföldi érdeklődés nem csupán a kongresszus témájának szólt, hanem 
egyben elismerés volt a hazai kutatók évtizedes munkájának.

A kongresszust megnyitó plenáris ülésen Andorka Rudolf foglalta össze a hazai 
társadalmi rétegződés és mobilitáskutatás tanulságait a nemzetközi összehasonlító tár
sadalomkutatás számára, majd a kongresszust záró plenáris ülésen korunk három 
jelentős szociológusa, James Coleman, Shmuel Eisenstadt és Maurice Zeitlin reflektált a 
közép-európai változásokra sziporkázó, a jelenségeket világtörténeti perspektívába he
lyező előadásokkal.

Megtiszteltetés volt számomra, hogy kollégáim bizalmát élvezve szerepet vállalhattam 
ennek a kongresszusnak a szervezésében. A Szociológiai Szemlének ez a száma az 
elhangzott többszáz előadásból ad néhányat közre, ízelítőként a kongresszus ered
ményeiből.

Szelényi Iván





TANULMÁNYOK

Claus Offe

DEMOKRATIKUSAN TERVEZETT KAPITALIZMUS?
A demokráciaelmélet szembesítése a kelet-közép-európai 
hármas átmenettel

A hatvanas— hetvenes évek konvergencia-elméletei azt jósolták, hogy a két rivális 
gazdasági-politikai rendszer meglehetősen gyorsan egymáshoz idomul, közeledésük 
elkerülhetetlen. A Kelet majd piaci elemekkel fog gazdagodni, a nyugati kapitalizmus 
„vegyes” gazdasági rendje pedig már át is vette a termelési és elosztási folyamatokba 
avatkozó állam egyes elemeit. A teória egyetlen — ma már nyilvánvaló — hibája az, 
hogy egyedül a Nyugat volt képes erre a „vegyítésre”, ellenben a szocialista társadalmakat 
állandóan „felborulással” fenyegették a politikai liberalizálásnak (a pártok versenyének, 
a véleményszabadságnak), a nemzeti függetlenségnek, a tulajdonlás decentralizálásának, 
a kompetitiv árképzésnek tett engedmények, nem szólva a „gazdasági demokráciáról”. 
A bevont nyugati elemeket rendszeresen újra kiküszöbölték. A szocialista társadalmak 
önátalakítását mindenütt meghiúsította a politikai elit indokolt rettegése a lejtőre kerü
léstől. Az „olajfolyási” tételről — mely szerint a rendszer egésze tönkremegy, ha akár 
csak egyetlen egy „idegen” elem vagy lépés is kerül bele — kiderült, hogy azokra a 
rendszerekre nem érvényes, amelyekre a húszas években von Mises igaznak vélte: 
nevezetesen a nyugati kapitalista demokráciákra. Annál inkább igaznak bizonyult az 
államszocialista rezsimekre. Ezek a rendszerek, amint azt a keleti tömbben a hatvanas 
és hetvenes években a gazdasági reformról folytatott viták eredményei mutatják, képte
lenek voltak a velük ellentétes elvet elegendő és ugyanakkor ártalmatlan mértékben 
magukba építeni.

Határozott „felülről jövő reformokat” a szovjet vezetés kizártnak tartott attól való 
félelmében, hogy beláthatatlan bonyodalmakat és destabilizációt idézhetnek elő — mi 
több: veszélyes bátorítást adhatnak az „alulról jövő reformoknak”, vagy ami még rosz- 
szabb, egy „alulról jövő forradalomnak”. Ami ebben a behatárolt helyzetben az egyetlen 
kiút lehetett, az éppoly valószínűtlennek tűnt korábban, mint amilyen elkerülhetetlennek 
bizonyult utólag a „csúcsról jövő forradalom”, amit Mihail Gorbacsov neve fémjelez. A 
fentről indított szovjet forradalom megteremtette a szükséges feltételeket azon alulról 
jövő reformok és forradalmak sikeréhez, amelyek nyomon követték az omladozó Varsói 
Szerződéshez és a KGST-hez tartozó többi országban.

Ez a földcsuszamlás olyan forradalom, melynek nincs sem történelmi modellje, sem 
forradalmi elmélete. Legszembeötlőbb megkülönböztető jegye éppenséggel a kidolgo
zott teoretikus előfeltevések és normatív érvek teljes hiánya arra vonatkozóan, ki és mit
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cselekedjék, milyen feltételek mellett, milyen célokkal; melyek a várhatóan felmerülő 
dilemmák, hogyan kellene megalkotni a posztforradalmi rend új szintézisét, és milyen 
értelmet tulajdonítsanak a „haladás” eszméjének. Az elmúlt két évszázad forradalmaiban 
mindig volt valamilyen válasz ezekre a kérdésekre, mégha a legtöbbjük helytelennek 
bizonyult is. A  forradalmi teoretikusok válaszai az események közvetlen kontextusától 
függetlenül fogalmazódtak meg és a cselekvők előtt már ismertek voltak — ebben az 
értelemben elméleti válaszok voltak. A nyolcvanas évek második felének kelet- és 
közép-európai megrázkódtatásai esetében viszont egyelőre nincs válasz ezekre a kérdé
sekre, illetve csak taktikailag átszínezett válaszok vannak a résztvevők önértelmezésének 
és helyzethez kötött, ad hoc megítéléseinek a formájában. Az események gyors egymás
utánjának nemcsak a kezdete volt váratlan: ma sem irányítja sem eldöntött menetrend, 
sem pedig a résztvevők előtt világos, bevált elvek és átlátható érdekek. Fogalmak, 
stratégiák, kollektív cselekvők és normatív elvek helyett cselekvő egyének vannak a 
maguk szándékosan homályos szemantikai tartalmú, pillanat szülte felfedezéseivel, 
jelszavakkal, mint „glasznoszty” és „peresztrojka”, valamint a „közös európai ház” 
metaforájával.

A  megrázkódtatás határozottan „elméletieden” jellege tükröződik a folyamatot kísé
rő irodalmi formákban is. A forradalmár értelmiség elemző szófordulatai és grandiózus 
direktívái tökéletesen hiányzanak. Ha a társadalomelmélettel foglalkozók egyáltalán 
megszólalnak, akkor sem a történések és hajtóerejük átfogó értelmezését, hanem csupán 
egy-egy aspektusuk szerényebb leírását adják — s ezt is leginkább pusztán az állampolgár 
jogán, az érintett személy szerepében, nem hivatkozva semmiféle szakmailag szavatolt 
különleges tudásra. Úgy tűnik, a megrázkódtatás ez idő szerint örvendetes hallgatásra 
kényszeríti az ideológusokat és a teoretikusokat, s inkább az olyan műfajoknak kedvez, 
mint amilyen a napló, a riport, a levél és az önéletrajz. Érvényes, sőt egyáltalán bármilyen 
„ex-ante” forradalmi elmélet hiányában a társadalomkutató feladata a történtek utólagos 
megértése.

Az elmúlt tíz évben a társadalomtudományok egyik fontos és sikeres kutatási ága 
foglalkozott a „demokráciába való átmenettel”, azaz a második világháború óta lezajlott 
politikai modernizációs folyamatok összehasonlító tanulmányozásával (O’Donell 1986). 
A vizsgálódások középpontjában három országcsoport áll: Olaszország, Japán és Német
ország „háború utáni demokráciái”; a hetvenes évek földközi-tengeri demokratikus 
folyamatai (Portugália, Spanyolország, Görögország); valamint a nyolcvanas években 
összeomlott dél-amerikai tekintélyuralmi rendszerek (Argentína, Brazília, Uruguay, 
Chile és Paraguay).

Az az erős kísértés, hogy ezekhez negyedik csoportként hozzácsatolják a közép- és 
kelet-európai államokat — és az ebben a hagyományban jól bevált eszközökkel elemez
zék, alkalmatlannak és félrevezetőnek bizonyul. A volt szocialista országokban végbeme
nő forradalom valóban alapvetően különbözik két szempontból is a fenti országokban 
bekövetkezett eseményektől. Először is a háború utáni demokráciákban (a megosztott 
Németország kivételével), a dél-európai és a dél-amerikai országokban minden ország 
területi integritása és szervezete jórészt megmaradt. A demokratizálódási folyamat
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hatására nagymértékű népvándorlás sem indult meg. Ezek az államok megtartották 
népességüket, s a népesség helyben maradt. Közép- és Kelet-Európábán viszont más a 
helyzet: a színteret területi viták, migráció, kisebbségi vagy nemzetiségi konfliktusok és 
a velük járó szeparatista óhajok uralják (ismétcsak Németország kivételével, ahol egyedül 
került sor két, addig különálló állam nemzeti egyesítésére).

A másik különbség ennél is fontosabb. A „demokráciába való átmenet” fent említett 
eseteiben a modernizációs folyamatok szigorúan politikai és alkotmányos jellegűek, azaz 
a kormányzati formára, valamint állam és társadalom jogi viszonyaira vonatkoznak; 
viszont a szocializmus végén a legsürgetőbb napi feladat a gazdaság megreformálása. 
Azokban az országokban, ahol a demokráciába való átmenet bekövetkezett, a tőke a 
tulajdonosai kezén maradt, rendszerint továbbra is rendelkeztek vele. A Szovjetunió, 
illetve volt csatlósai viszont egy akut, egészen más és ugyanakkor nagyobb erőfeszítést 
igénylő problémával néznek szembe: az ez ideig állami tulajdonú termelési eszközök más 
tulajdonformákba való átvitelének és e célból egy vadonatúj vállalkozói és tulajdonosi 
osztály kialakításának a feladatával. Ráadásul mindezt látható politikai cselekvőknek kell 
politikailag eldönteniük és igazolniuk. A vállalkozói osztálynak (azaz egy korábban nem 
létezett, most pedig a tulajdonjogok alapján a piaci versenyben részt vevő cselekvők 
osztályának) a forradalmi beiktatása olyan feladat, amelyet ez idáig egyetlen átalakulás
nak sem kellett megoldania (és amelyet, ha pusztán „felzárkózásnak” minősíti, megle
hetősen lebecsül az irodalom, vö. Habermas 1990:179 — 204).

A közép-kelet-európai átalakulási folyamat egyedi és példa nélküli mivolta — vala
mint a kihívás, amit a demokráciaelméletre nézve jelent — csak akkor kerül teljesebb 
megvilágításba, ha felidézzük, hogy minden működő politikai rendszer három hierarchi
kus döntéshozói szint együttes eredménye (vö. Easton 1965:10 — 13. fejezet). A legalap
vetőbb szinten azt kell „eldönteni”, hogy kik vagyunk „mi”, azaz dönteni kell identitásról, 
állampolgárságról és a nemzetállam területi, valamint társadalmi és kulturális határairól. 
A második szinten kell kidolgozni a „rendszer” alkotmányát avagy intézményes keretét 
együttesen alkotó szabályokat, eljárásokat és jogokat. És csak a legfelső szinten kerül sor 
azokra az — időnként tévesen a politika lényegének tartott — folyamatokra és dönté
sekre, hogy a politikai hatalomból, illetve a gazdasági erőforrásokból ki, mikor és milyen 
mértékben részesedik.

Vitathatatlan, hogy a három szint egymással szorosan összekapcsolódik és arra a 
három emberi képességre utal, amelyeket a kora modern politikai filozófia különbözte
tett meg: az első a szenvedélyekkel, az erénnyel, a becsülettel és hazafisággal kapcsolatos, 
a második az ésszel, a harmadik az érdekkel1. A háromlépcsős modell egyértelműen 
alulról felfelé irányuló determinációt sugall: a harmadik szinten zajló „normális politika” 
az identitásba és az alkotmányba ágyazódik. A legtöbb politikai rendszerben ez a 
determináció egyoldalú és oksági, s nem intencionális. Egyoldalúságnak azt az aszimmet
rikus kapcsolatot nevezem, hogy az alacsonyabb szintek meghatározzák a magasabbakat, 
de az oksági viszony csak igen ritkán — ha egyáltalán — ellentétes irányú ezzel. Példának 
okáért az alkotmány sokkal gyakrabban irányítója, semmint tárgya az alkotmányos 
változást eredményező normális politikának. A magasabb szinteknek egyszerűen nincs
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érdemi visszahatása. Oksági determináción (az intencionálissal szemben) azt értem, hogy 
az alacsonyabb szin(tek) hatása a magasabb(ak)ra nem valamilyen céltudatos cselekvés
nek vagy tervnek köszönhető. Éppen azáltal, hogy az alkotmány bizonyossá teszi az 
eljárásokat, az eredményük kontingens; azaz — ahogy Przeworski kifejtette — a szintek 
között a tudatlanság fátylai húzódnak, amit, többek között a három szint jelentősen eltérő 
időbeli struktúrája okoz. Hajlamosak vagyunk azt gondolni — s ezt a tapasztalat is 
könnyen megerősíti — , hogy a nemzetek évszázadokon, az alkotmányok évtizedeken, a 
kormányok, illetve a parlamentek által hozott pozitív törvények pedig csupán néhány 
éven át maradnak fenn. Akkor viszont hogyan is jelölhetné ki bármely elgondolható 
cselekvő egy nemzetállam határait azzal a céllal, hogy meghatározza az alkotmányok és 
rezsimek, kormányok és allokációs döntések sokkal kontingensebb, lefelé irányuló 
jelenségeit? Mindaddig, míg a két alsó szint döntéseit rögzítettnek kell tekinteni, a 
rendszer nagymértékben e pályáktól függ és paramétereit a stratégiák nem befolyásol
hatják.

A demokráciaelmélet a harmadik szintre vonatkozóan jó — pozitív és normatív — 
válaszokat nyújt. A gondok és problémák akkor jelentkeznek, amikor egy szinttel lejjebb 
érünk: megengedhető-e, hogy a játékosok maguk szabják meg annak a játéknak szabályait 
és „tétje” terjedelmét, amelyet éppen játszanak? És ha igen, milyen óvintézkedések 
mellett? Lehet-e magát a demokráciát demokratizálni? (Vö. Holmes 1988.) Ha viszont 
nem engedhető meg, akkor milyen értelemben beszélhetünk továbbra is „demokráciá
ról” és következésképpen „népfelségről”? Még ennél is több kényes kérdés merül föl az 
első szint, azaz a nemzetiét, a kollektív identitás és a területi határok esetében. Bármi
lyenek is az alkotmányos szabályok, csak azok lehetnek a játék aktív szereplői, akik már 
állampolgári jogokat élveznek. De vajon ez azt jelenti, hogy az alapvető befogadási 
szabályok azoknak az egyoldalú döntésein alapulhatnak, akik — születési helyüknél vagy 
öröklött állampolgári joguknál fogva — eleve részt vehetnek, vagy pedig e szabályokról 
a nemzetközi és polgárháborúk brutális tényei döntenek, amelyeket legjobb esetben is 
csak korlátozhat a nemzetközi jog és a nemzetek feletti társulások gyenge hálója? Vagy 
képes volna a demokráciaelmélet — túllépve a maga terepén, a „normális politikán” — 
kritériumokkal szolgálni arra nézve, mikor minősíthető többé vagy kevésbé „demokrati
kusnak” akár az alkotmány megváltoztatása, akár a határok újrarajzolása?

Ezek a kérdések, melyek korábban a filozófiai szemináriumok ezoterikus témái 
voltak, az elmúlt két év során széles körben észlelt gyakorlati problémákként a napilapok 
címoldalára kerültek. A korábban „második világnak” nevezett szovjet birodalom ma 
olyan hármas átalakuláson megy keresztül, amely egyaránt érinti a nemzetiét, az alkot
mányozás és a „normális allokációs politika” szintjét. A hármas átalakulásnak már az 
egyidejűsége is példátlan nagyságrendű döntési terhet jelent. Ellentétben a nyugati 
demokráciákkal, itt és most nincs idő a lassú érlelődésre, tapasztalatszerzésre és tanulásra 
a nemzetépítés, az alkotmányozás, valamint az allokációs és redisztribúciós politika 
evolúciós fokozatai mentén. S nincsenek utánozható modellek, sem pedig mondjuk egy 
olyan győztes hatalom, amely kívülről érvényesítené akaratát, mint ahogy ez a háború 
után, az új kelet- és nyugat-európai rezsimek esetében történt. Ennek következtében
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kiderülhet, hogy a három szinten meghozott döntések összeegyeztethetetlenek, s ahe
lyett, hogy koherens egészet alkotnának, egymást akadályozzák.

Egy másik tényező is növelheti az egyidejűségből eredő kockázatot. A szélsőségesen 
kontingens helyzet megalkuvásra ösztönöz, és fellebben a tudatlanság fátyla. Ebben a 
pozícióban a cselekvők immár látják, milyen alkotmányos formák és milyen etnikai 
államhatárok eredményeznek a leginkább az érdekeiket szolgáló, vagy az etnikai identi
tásukat és sértettségüket tápláló politikát. A helyzet bőséges — és joggal egyedülálló 
horderejűnek érzett — alkalmat kínál arra, hogy az ember javítson „eredeti adottságain”, 
vagy hogy bosszút álljon. Ennek megfelelően jóval több „erkölcsi erő” szükséges a 
kísértések legyőzésére ebben a mindenféle stratégiának kitett helyzetben. A szükséges 
erőfeszítés hiányában minden dolog — a határok, a jogok, az eljárások, vagy a hatalom, 
a törvényes jogok és az anyagi erőforrások allokációja — mellett következményeire 
hivatkozva érvelnek, s nem a történelmi előzmények avagy az igazságosság, a szabadság 
és a béke elvei alapján.

Az egyidejűség dilemmája

Tekintettel e két újabb dimenzióra, a kelet-európai forradalmi átalakulás csak olyan 
fogalmi eszközökkel elemezhető, amelyekre szinte egyáltalán nem volt szükség Nyugat- 
és Dél-Európában az első világháború vége óta. A Szovjetunióban és legtöbb volt csatlós 
államában ugyanis egyidejűleg van napirenden

— a területi kérdés2, azaz az állam és a népesség határainak kijelölése és megszilár
dítása az államok európai rendjének keretében („közös európai ház”);

— a demokrácia kérdése, azaz egyetlen párt monopolisztikus igényeinek elvetése és 
helyében a hatalom és a pártok közti verseny alkotmányosan korlátozott érvényesítése 
az alapvető emberi és állampolgári jogok szavatolása mellett („glasznoszty”); valamint

— a gazdasági és tulajdonrendszer kérdése és a nyomasztó termelési és elosztási 
problémák rendezett politikai kezelése („peresztrojka”).

Egy történelmi folyamatnak azokat a szakaszait tehát, amelyeknek mindegyike a 
„normális” nyugat-európai példákban évszázadok munkájának eredményeképpen for
málódott ki (a nemzetállamtól a kapitalizmusig, majd a demokráciáig), Kelet-Európábán 
csaknem egyidejűleg kell bejárni (az októberi forradalom egyébként szintén egyszerre 
törölte el a „modern” politikai gazdaságtan két összetevőjét, a demokráciát és a magán- 
tulajdont). Ez nemcsak gigantikus súlyú döntési terhet eredményez, hanem kölcsönös 
obstrukciós hatásokat is. Meglehet, hogy a fenti három probléma bármelyike csak akkor 
lesz megoldható, ha a helyzet megengedi annak feltételezését, hogy a másik két probléma 
egyike (vagy mind a kettő) már megoldódott, vagy legalább jelenleg nem igényel 
megoldást. Az alábbiakban az egymást kölcsönösen megbénító problémamegoldások 
jelenségét elemezem, és arra kívánok rámutatni, hogy történetünk hősei könnyen kerül
hetnek olyan tragikus helyzetbe, amikor a közmondásos jótanácsot, miszerint „egyszerre 
csak egy dolgot csinálj, s ne mindent egyszerre”, bármilyen jó okok szólnak is mellette, 
el kell vetniük és félretenni e jó okokat — nem kevésbé jó okok alapján.
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Mindez meddő okoskodás lenne, ha találhatnánk bizonyítékokat arra, hogy az eddigi 
szigorú tervgazdaság nyitott piacgazdasággá alakítása, illetve a politikai döntésfolyamat 
demokratizálása egymást nem gátolja és gyengíti, hanem ellenkezőleg segíti és erősíti. 
Ami azt illeti, valóban születtek olyan elemzések a létező szocialista rendszerekről, 
amelyek azt próbálták igazolni, hogy a két önmagában is kívánatos cél — a gazdasági és 
politikai modernizáció — között valóban létrejön ilyen kölcsönhatás. Csehszlovákia 1968 
előtti politikai és gazdasági fejlődését áttekintve Jirí Kosta megpróbálta kimutatni, hogy 
például „a gazdasági reformfolyamat (amelyet a hatvanas évek elején a tervutasításos 
rendszer nyilvánvaló elégtelensége kényszerített ki a rezsimtől)... rövid néhány év múltán 
is demokratikus mozgalommá alakulna át, ami elsöpörné a régi vezetést” (Kosta 
1991:302. skk.). Igaz, továbbra is fennmarad az a nehézség, hogy gazdasági liberalizálás 
és politikai demokratizálás eme állítólagosán jótékony összekapcsolódását a harmadik 
probléma, a nemzeti integritás és szuverenitás problémája szakította meg, nevezetesen 
1968 augusztusának eseményei és a Brezsnyev-doktrína meghirdetése.

A paradoxonok Pandora szelencéje

Ma viszont valamennyi érintett tudományban és politikai táborban meglehetősen pesz- 
szimista nézetek uralják a terepet, amelyek egy ördögi körrel számolnak. A piacgazdaság 
és a demokrácia csak akkor vezethető be és virágozhat egyszerre, ha mindkettőt kívülről 
kényszerítik egy társadalomra és hosszú időn át nemzetközi függés és felügyelet szava
tolja. Ezt a tanulságot sugallja a háborúban tönkrement Japán, illetve — némi megszo
rítással — a Német Szövetségi Köztársaság háború utáni demokráciája és talán hama
rosan a volt Német Demokratikus Köztársaságé is. Máskülönben mindenütt egy leg
alábbis aszimmetrikus ellentét érvényesül: „A piac a demokrácia fejlődését igényli, de a 
demokrácia nem igényli a piac létrejöttét... Ha a peresztrojka megfeneklik, hamarosan 
a glasznosztynak is vége”3. Az egykori lengyel, bolgár, román és szovjet apparátus tagjai, 
akik újabban a gazdasági reformok felé fordulnak, tökéletesen egyetérthetnek ezzel az 
elszánt szabadpiaci elvvel, amikor arra hivatkoznak, hogy most vaskezű elnöki rendszerre 
van szükség és nem „elsietett” demokratikus nyitásra, amely mindenféle nemkívánatos 
konfliktust hoz a felszínre. Az önmagukat a posztkommunizmus partjaira átmentő 
sztálinisták csak annyiban térnek el a szabadpiaci tételtől, hogy azt vallják: ahhoz, hogy 
a peresztrojka megvalósulhasson, a glasznosztyot el kell felejteni.

Egy további dilemma a következőképpen körvonalazható: egy alkotmányos és demok
ratikus politikai rendszer csak akkor talál rá problémái és megosztottságai megfelelő 
tartalmára — amelyeknek zökkenőmentes feldolgozása egyben folyamatosan újrater
meli legitimációját is — , ha már végbement egy bizonyos mértékű autonóm gazdasági 
fejlődés és ha társadalmi munkamegosztási rendszeréből — ellentétben a létező szocia
lizmus erőszakosan homogenizált társadalmaival — már kinőttek az érdekszövetségek, 
kollektív aktorok és konfliktustémák. Csak egy valamennyire fejlett, viszonylag gazdag 
szabadpiaci társadalom teszi lehetővé a kompetitiv demokrácia működését mint az 
érdekek mérlegelésének és egyeztetésének szabályozott folyamatát4. Olyan társada
lomban, ahol ismeretlen a munkaerőpiac és a felnőtt lakosság túlnyomó többsége hasonló
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jövedelmű és egységesen szabályozott képzési, lakás- és életfeltételekkel rendelkező, 
úgynevezett dolgozó (Werktätige, trudjascsijszja), ott a kompetitiv demokráciához hiány
zanak — az elfojtott „különbözőség” atomizált (vö. Schöpflin 1991) társadalmi struktú
rája folytán — a kellően kiformálódott szereplők, kollektív cselekvők, valamint az olyan 
problémák, amelyeket érdemes végigfuttatni a demokratikus politika gépezetén. Vagy 
pedig, éppen ellenkezőleg, a kifejlett és komplex civil társadalom hiánya miatt olyan 
témák uralják a terepet, amelyekből konfliktus ugyan születhet, de kompromisszum soha. 
E két, látszólag ellentétes — vagyis a tökéletesen homogén és a mélyen antagonisztikus 
— társadalmi struktúrában nincs meg a differenciáltság szükséges mértéke, azaz a 
munka, a státusz, az érdek és a kulturális identitás olyan tagoltsága, amilyet csak fejlett 
piaci társadalom hozhat létre. De az is lehet, hogy a homogenitás nem más, mint az 
elfojtott antagonizmus felszíni megjelenési formája. Jadwiga Staniszkis lengyel szocioló
gus is erre gondolhatott, amikor így írt: „Mindaddig, amíg a valódi civil társadalom 
gazdasági alapjai nincsenek meg, a lakosság tömeges politikai mozgósítása csak nacio
nalista vagy fundamentalista elvekkel lehetséges” (Staniszkis 1991:326). Azt sugallja 
tehát, hogy az ilyenfajta mozgósító témák a demokratikus nyíltságot rövid úton visszájára 
fordító populista-tekintélyelvű rezsimhez vezetnek, amely egyaránt ellenséges a belső és 
a külső kisebbségekkel szemben. Következőleg, nemcsak a szabadpiaci gazdaság, hanem 
a demokrácia is romba dőlhet, ha túl gyorsan vezetik be. Ez is azt sugallja, hogy a piacnak 
meg kell előznie a demokráciát.

Ugyanakkor már a magántulajdon és a piacgazdaság bevezetése előtt szükség volt 
olyan eljárásokra, amelyekkel a politikai elit felelősségre vonható és a lakosság többsé
gének politikai részvétele biztosítható — más szavakkal már az átalakulás kezdeti 
szakaszában nélkülözhetetlenek legalább az elemi demokratikus eljárások. Nemcsak 
azért, mert — amellett, hogy az égetően szükséges gazdasági segítség minimális feltételét 
alkotják — egyedül a demokratikus engedmények csillapíthatják le a régi rendszer 
önkényessége és paternalista tekintélyelvűsége miatti felháborodást, hanem azért is, mert 
bizonyos szempontból — a fent említett három szempont dacára — a demokratizálódás 
a gazdasági átalakulás feltétele. A Kelet-Európábán kialakuló piacgazdaság — ha 
kialakul — nyugati párjával ellentétben „politikai kapitalizmus” lesz: reformelitek által 
megtervezett, megszervezett és bevezetett kapitalizmus. Fő hajtóereje nem politikán 
inneni adottság — a tulajdonos (Locke-i) természetes joga birtokára és annak szabad 
élvezetére. Hanem az, amit a nyugati országok csak utólag fedeztek fel mint a tulajdonhoz 
való jogra alapozott gazdasági rend járulékos hatását, nevezetesen, hogy egy hatékony 
gazdasági mechanizmusról legalábbis elmondható, hogy hosszú távon a társadalom 
egészének érdekét szolgálja. A kapitalista gazdasági mechanizmus beindítását kezdemé
nyező és támogató reformelit, bár a társadalom érdekeit képviseli, nem támaszkodhat a 
tőketulajdonosok már létező osztályának követeléseire, nem igazodhat az ő érdekeikhez, 
hatalmukhoz és ideológiai tételeikhez.

Ismét nyilvánvaló az eltérés a kapitalizmus fejlődésének nyugati mintájától. Ott egy 
tulajdonos osztály követel jogokat erkölcsi és ideológiai érvekkel, melyek a régi abszolu
tista, merkantilista és feudális rezsimek erőit és intézményeit bírálják; a hatékonyság, a
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gazdasági növekedés és a bekövetkező prosperitás puszta mellékterméke a korai vállal
kozó és kereskedő osztály képviselői győzedelmes ideológiai kezdeményezéseinek. Ezzel 
ellentétben most a privatizáció és a piacosítás nem a jogokból adódik, hanem egy 
célállapot felé törekszik; nem egy osztályhoz kötődik, hanem az elit kezdeményezi; nem 
lassú lefolyású és akadozó, hanem hirtelen és látványos; nem támogatják erkölcsi és 
ideológiai érvek, amelyek szabadságra és jogokra hivatkoznak, hanem a türelmetlenül és 
egyetemesen vágyott gazdasági fellendülés nevében védelmezik.

A  tulajdonjogok és piaci mechanizmusok bevezetése a társadalom egészének valósá
gos érdeke, jóllehet a népesség többségének empirikus akaratában ez rendszerint nem 
fogalmazódik meg és nem nyer méltánylást. Két, meglehetősen érthető ok miatt vona
kodnak hinni a reformelit által meghirdetett és beígért, kívánatos, jótékony eredmény
ben. Egyrészt a lakosság jó okkal gyanakodik arra, hogy az új reformelit privatizációs 
kezdeményezései nem szükségképpen szolgálják a gazdasági feltételek egyetemes javí
tását, hanem elsősorban az állami apparátus és kliensei meggazdagodásához járulnak 
hozzá. Másrészt, nem garantálhatja senki, hogy ténylegesen bekövetkezik a gazdasági 
helyzet tervezett javulása, méghozzá a lakosság számottevő részének súlyos — és 
átmenetileg teljes — gazdasági deprivációja nélkül. E két balsejtelem — tehát, hogy a 
hatalmasok meggazdagodnak, a gyengék pedig a piac áldozatául esnek — csak abban az 
esetben oszlatható el, és kártékony hatásuk csak úgy fékezhető meg, ha a reform 
végrehajtásáért felelős elit szilárd, demokratikus felhatalmazást szerez a privatizációs 
kezdeményezéseire és vállalja a nép többsége előtti tisztességes beszámolás kötelezett
ségét. Ilyen felhatalmazásra viszont csak demokratikus eszközökkel lehet szert tenni — 
ami azt a paradoxont eredményezi, hogy a szovjet típusú gazdaságokban akkor, ha állami 
irányítással akarják kivonni az államot a gazdaságból, a demokrácia a gazdasági átalaku
lás szükséges előfeltétele. Ez nyilvánvalóan a fentebb kifejtett következtetések pontos, 
és nem kevésbé kényszerítő erejű antitézise.

A  megreformált gazdasági rend ugyan sok esetben és a doktrinér reformerek szán
déka szerint a kapitalizmusnak „tisztább” változata, mint ami Nyugaton található, mégis 
politikai elképzelés a maga posztszocialista jellegével és állami kivitelezésében. Ez a 
„tervezett kapitalizmus” (avagy osztályérdekeiket aktívan előmozdító kapitalisták nélküli 
kapitalizmus) minden részletében nyilvános, tehát igazolandó döntésektől függ, fejlődé
sében nem támaszkodhat spontán evolúciós folyamatokra úgy, ahogyan az az úttörő 
nyugati kapitalizmus történetét jellemezte. A vállalkozók új osztályát (valamint a korábbi 
„dolgozókból” létrehozott új alkalmazotti osztályt) tehát a politikai elit részletes tervei 
szerint teremtik meg.

E terv mindenesetre sokváltozós paramétereket tartalmaz, amelyeknek mindegyike 
kontingens és számtalan különböző módon rögzíthető (vö. Stark 1990). Minden termelési 
eszközt privatizáljanak-e vagy megtartsák az állami vállalatokat? Mely szektorokban és 
milyen időtartam alatt valósítsák meg a szerkezetátalakítást? Hogyan jussanak tulajdon
hoz az új tulajdonosok? A tőke egészét (vagy egy részét) osszák szét ingyen a lakosság 
között? Vagy csak a vállalat alkalmazottai és vezetői között? Vagy árverezzék el a 
tőkejavakat a pénztőkéseknek? Avagy juttassák vissza a talán még élő korábbi tulajdo
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nosoknak vagy örököseiknek? Az érdekeltek közül csak belföldiek kaphassák vissza vagy 
külföldiek is? Liberalizálják-e egyben a tőkepiacot vagy sem? Legyenek-e megszorítások 
olyan életbevágó kérdésekben, mint hogy melyek a vásárlásra feljogosított személyek 
kategóriái, mi az egy főre jutó tőkeszerzés felső határa, az árak maximuma és a bérek 
minimuma, kinek engedélyezik a külkereskedelmi tevékenységeket — s még sorolhat
nánk a változók tucatjait. Elképzelhetetlen, hogy ebben a végtelen arénában bárki 
egyetlen lépést is tehetne anélkül, hogy felvértezné magát szilárd, legitimáló indokokkal, 
amelyekre viszont csak demokratikus politizálással tehet szert.

Mégha széles társadalmi konszenzus feltételezhető is a tekintetben, hogy a gazdaság 
ezentúl „kapitalista” legyen — a magántulajdonra épüljön, a javak, a szolgáltatások, a 
tőke és a munka piacosítása határozza meg —, ez a konszenzus akkor sem helyettesít
hetné a reformkezdeményezésekre való demokratikus felhatalmazást. A lényeges kérdés 
ugyanis nem más, mint hogy operacionális fogalmakban mit is jelent a „kapitalizmus” 
vagy a „piacgazdaság” csak látszatra egyértelmű fogalma — hogy a „szociális” piacgaz
daságról már ne is szóljunk. De még ez a globális és diffúz konszenzus sem tételezhető 
fel komolyan a kapitalizmus — mint struktúra és folyamat — javára, szemben a 
prosperitással mint e kettő feltételezett eredményével. Hiszen az a helyzet, amely a 
„fentről induló forradalom” nyomán a Szovjetunióban, majd lavinaszerűen Közép- és 
Kelet-Európa többi országában kialakult, nem hasonlítható össze annak a „nulladik 
órának” a mindent elsöprő, kényszerítő erejével, amikor 1945-ben a németek totális 
katonai, erkölcsi és anyagi vereségük urán kénytelenek voltak a megszálló hatalmak 
nyomása alatt kötelezettséget vállalni a politikai és gazdasági újrakezdés mellett, amely
nek paramétereit a megszállók határozták meg és tartatták be. Napjainkban nem 
kizárólag a románokról és a bolgárokról mondható el, hogy igen messze állnak az efféle 
tudatos elköteleződéstől, és senki sem akadályozhatná meg őket abban, hogy visszatér
jenek a gazdaság állami irányításának valamely formájához. Legalábbis ebben a két 
országban a többség politikai kultúráját egyfajta „tekintélyelvű egalitarianizmus” uralja, 
amely a reformfolyamat vitathatatlan céljainak, a piacgazdaságnak és a demokráciának 
egyaránt az útjában áll. Ez a régi rendszer (és a kelet-európai történelmi tapasztalat, vö. 
Schöpflin 1991) által kifejlesztett, örökölt minta nem teszi lehetővé a piacgazdaság 
kibontakozását. Hiszen ez utóbbi működése azon a premisszán nyugszik, hogy a termelés 
általános növekedése csak azon az áron érhető el, hogy pozíciójánál fogva egy kisebbség 
a többséghez képest lényegesen nagyobb mértékben és gyorsabban képes növelni jöve
delmét, miközben a többség — legalábbis meghatározhatatlan ideig — vesztes is lehet. 
A piacgazdaság az áruk növekvő mennyisége mellett növekvő egyenlőtlenséget is termel 
— s ezt a tendenciát utasítják el az egalitarianizmus neheztelő hívei. A demokráciának 
pedig azt hánytorgatják fel, hogy a döntési folyamatot olyan súrlódásokkal, bizonytalan
ságokkal és megszakításokkal terheli meg, ami a gazdaság amúgy is vészesen rossz 
teljesítményét fenyegeti. A várakozások és félelmek ezen együttese (melyet termé
szetesen a múlt kudarcos reformkísérleteit és megszegett ígéreteit követő csalódás 
emléke is ébren tart) oda vezethet, hogy a gazdasági reform és demokratikus legitimá-
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dójának biztató kísérleteit — éppen a kilátástalansága miatt — a lakosság többsége 
meggátolja.

Összefoglalva az eddig kifejtett állításokat: piacgazdaság csak predemokratikus kö
rülmények között hozható mozgásba. Ennek érdekében kell korlátozni a demokratikus 
jogokat, lehetővé téve az egészséges mértékű eredeti felhalmozást. A stabil demokrácia 
társadalomszerkezeti alapfeltételeit egyedül a fejlett piacgazdaság teremti meg, mint 
ahogy ez teszi lehetővé a kompromisszumokat is a pozitív összegűnek tartott játszma 
keretében. A posztszocialista országokban azonban a piacgazdaság bevezetése „politi
kai” terv, amely csak akkor lehet sikeres, ha szilárd demokratikus legitimáción nyugszik. 
Előfordulhat, hogy a népesség többsége sem a demokráciát, sem a piacgazdaságot nem 
találja kívánatos perspektívának. Nos, ha ezen állítások mindegyike egyszerre igaz, akkor 
a paradoxonok Pandora szelencéjével van dolgunk, mely szerint az átmenet minden 
„elmélete” — vagy akár racionális stratégiája — kudarcra ítéltetett.

A  volt szocialista társadalmak politikai és gazdasági modernizációjának lényegi prob
lémája az, hogy nincs bennük egyetlen olyan nem kontingens „adottság” sem, amely a 
reform politikájának alkalmas kötött paramétere lehetne. Pontosan azért, mert a rend
szer holtpontra jutott, minden kontingens és semmi sem maradhat meg magától értető
dően annak, ami most. A megbízható vagy legalábbis kétségbe nem vont társadalmi 
tények és kötelező erejű intézmények rögzített együttesének hiánya a reformpolitikuso
kat arra kényszeríti, hogy valamilyen gigantikus erőfeszítéssel „segítsenek magukon” 
(Elster). A  megbízható társadalmi és politikai összhang keresésének ezért is lehet 
hajtóereje a nemzeti identitás és az etnikai önérvényesítés vágya. Vagy pedig — mint 
Staniszkis írja Lengyelországról — a „példamutató közösségekbe” és olyan tanokba 
kapaszkodik, mint a katolikusok szociális doktrínája, hogy ezekben lelje fel a politikai 
rend megőrzésének kötelező vezérfonalát. Mások a neoklasszikus politikai gazdaságtan 
doktrínáit a kinyilatkoztatott üdvtan rangjára emelik. Megint mások azt hiszik, hogyha 
országukban a bevált nyugati alkotmányos rendszerek egyikét (például a német alaptör
vényt) aprólékosan reprodukálják, akkor már meg is találták a reformpolitika emelőjéhez 
az archimédeszi pontot. A feltalált hagyományokkal, példaértékű modellekkel és dog
mákkal való próbálkozások nem éppen ígéretesek, hiszen nyilvánvaló az az önkényesség, 
amellyel a politikai mozgalmak és elitek kiválasztják és a maguk programjaként meghir
detik ezeket az állítólag „politikán inneni” alapigazságokat.

Ez az elkerülhetetlen körkörösség különösen Lengyelországban, Bulgáriában, Romá
niában és Csehszlovákiában figyelhető meg, ahol az újonnan megválasztott parlamentek 
alkotmányozó nemzetgyűlésként működnek. Ez valóban nem jelent mást, mint hogy a 
játékosok döntenek a jövőben lejátszandó játszma szabályairól, amelyek azt is meghatá
rozzák, hogy ki vehet még részt majd a játékban. A cselekvők bírák a saját ügyükben. 
Mégha a normáknak megfelelően érvelnek is az alkotmányos elvekről folyó harcban, 
védtelenek lesznek azon gyanúval szemben, hogy valójában kizárólag saját érdekeiket 
képviselik.

A  gyanút a közép-kelet-európai országok polgári mozgalmai még inkább erősítik. A 
köztük és a nyugati „új társadalmi mozgalmak” között lévő „logikai” különbség abban
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áll, hogy ez utóbbiak a már létező és szilárdan meggyökerezett demokratikus intézmé
nyek közegében tevékenykednek, céljuk, hogy ezeknek az intézményeknek egyes beépí
tett elfogultságait, fogyatékosságait és vakfoltjait leküzdjék — s ebben intézményesített 
elvek stabil együttesére támaszkodhatnak.5 Az alkotmány „szellemére” és a politikai 
kultúra bevett elveire hivatkozva kritizálják alkalomadtán a politikai elitet és az alkotmá
nyos gyakorlatot.

Ez a reflexív minta nem áll keleti szomszédaink rendelkezésére. Ott a polgári 
mozgalmak nemegyszer fenntartás nélkül intézményellenesek, sőt nyíltan politikaellene
sek, ami persze múltbeli tapasztalataik fényében érthető. Mivel nem hivatkozhatnak 
bevált rutinra, tehát a benne testet öltő elvek érvényesítését sem kérhetik számon, fennáll 
a veszély, hogy kimerülnek a céltalan populista önkifejezésben, hogy romantikusan 
túlbecsülik a parlamenten kívüli cselekvésformákat és a közvetlen demokráciát, s eköz
ben elkerüli figyelmüket a tárgyalás és a kompromisszum lehetősége, pedig csak ennek 
révén alakítható át a társadalmi mozgósítás politikai hatalommá. Ha az átalakítás nem 
sikerülne, a mozgalom várhatóan összeomlik, és a hirtelen ellenhatás a lakosság többsé
génél utat nyit az apátiának, a cinizmusnak és a magánéletbe való visszahúzódásnak. E 
ciklus végére érve pedig ahelyett, hogy túlhaladnák, újratermelik és megerősítik a 
poszttotalitáriánus társadalom kezdeti, „atomizált” állapotát. És minthogy a másként 
gondolkodók és a polgári mozgalmak negatív koalícióinak nincs saját, koherens politikai 
és gazdasági terve, az a veszély fenyeget, hogy épp akkor esnek szét, amikor a régi 
rendszer bürokráciáját megfosztják hatalmától, azaz kiiktatódik az a tényező, amely az 
ellenzéket egyesítette.

Jon Elster több újabb munkájában (1990) kísérletet tesz azoknak az összefüggéseknek 
és antinómiáknak a feltárására és konceptualizálására, amelyek a politikai és gazdasági 
reformok bevezetésekor keletkeznek. A gazdasági reform esetében a két kérdéses 
összetevő az árreform (a dereguláció, a puha költségvetési korlátok biztosította állandó 
támogatások rendszerének lebontása) és a tulajdonreform (privatizáció). A  tulajdonre
form nélküli árreform az állami tulajdonú vállalatok vezetőit arra csábíthatja, hogy 
figyelmen kívül hagyják az árak jelzéseit és szakszerűtlen kezeléssel tovább fecséreljék a 
közös vagyont. A tulajdonreformmal összekötött árreform persze teljes kapitalista 
ellenőrzési rendszert hívna életre, tehát mind munkaerő-, mind pedig tőkepiacot, amivel 
együtt jár a sok elbocsátás és vállalati csőd. Ma még teljesen homályos — bár mindent 
egybevetve meglehetősen valószínűtlen —, egyáltalán létezik-e e téren ígéretes és 
megvalósítható megoldás. Ha a megoldás vállalati szinten demokratikus (azaz szövetke
zeti jellegű), akkor munkaerőpiac nélkül jönne létre tőkepiac. Ha viszont a gazdaság 
egészét tekintve volna demokratikus, munkaerőpiac lenne ugyan, de tőkepiac nélkül, ez 
esetben pedig a beruházási javakat továbbra is valamilyen állami ügynökség osztaná el.

A politikai reform is két intézkedést foglal magába: az állampolgári jogok alkotmányos 
biztosítását és a politikai részvétel demokratikus jogait. Az előbbi az utóbbi nélkül a 
klasszikus liberális alkotmányos államot jelentené, amelynek keretében — ahogy azt a 
fentiekben megmutattuk — kezelhetetlenek volnának a „politikai kapitalizmus” tervé
nek súlyos döntési terhei. Ráadásul a liberális alkotmányos garanciák könnyen áldozatul
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eshetnének a politikai elit opportunista törekvéseinek, ha ennek nem állja útját az, hogy 
az elitet demokratikusan leszavazhatják: „A hatalmat meg kell osztani, hogy biztosítva 
legyen az alkotmány tiszteletben tartása”. A demokratikus részvétel lehetővé tétele az 
állampolgári jogok biztosítása nélkül (pl. sajtószabadság nélküli tömegdemokrácia) 
hasonló képtelenség volna, és Kelet-Európábán — ahol hiányoznak azok a megfelelően 
erős köztes kollektív aktorok (politikai pártok, egyesületek, szakszervezetek, egyházak, 
helyi kormányzatok), melyek a demagóg elnöki rezsim felett ellenőrzést gyakorolhatná
nak — a tekintélyelvű populizmusban ölthet testet.

A  modell előfeltevéseiből Elster azt a következtetést vonja le, hogy a tulajdon- és az 
árreform, csakúgy, mint a szabadság és a demokrácia garanciái, egymást kölcsönösen 
feltételezi, hogy az alkotmányosan garantált szabadság és a tulajdonreform harmonikus 
viszonyban áll, ezzel szemben a demokrácia, valamint a tulajdon- és árreform között 
kibékíthetetlen antagonizmus feszül, ha e két gazdasági reform következményei (neve
zetesen a munkanélküliség és az infláció) a volt KGST-országokban valóban olyan 
katasztrofálisak lesznek, mint amilyenekkel számolni kell. Az antinómia lényege ismét 
nyilvánvaló: az emberek nem akarnak addig várni, amíg a piacgazdaság áldásai őket is 
elérik, amíg az átmenet földrengése lecsillapodik. Mint ahogy nem kívánnak szemlélői 
lenni annak sem, miként gazdagodik az ő rovásukra az új gazdasági elit (mely nem ritkán 
az előző elit tagjai közül toborzódik). A félelem, a sérelem és az irigység ezen érzelmi 
keverékét az előző rendszerben kialakult saját hajlamaik és a régi politikai elit „konzer
vatív” köreinek érdekelt tagjai egyaránt táplálhatják. Mindehhez az is hozzájárul, hogy 
jórészt hiányzanak azok a közvetítő intézmények és közegek, amelyek szubjektíve 
elviselhetővé tennék az átmenet egyéni költségeinek és kockázatainak terhét és szavatol
nák, hogy a gazdasági átmenettel járó bajok és lemondás vállalásáért valamikor e 
terhekhez mért jövedelmek nyújtanak kárpótlást.

Elster modellje továbbgondolásának és finomításának egyik lehetséges módja a 
következő. Mind az alkotmányos, mind a gazdasági reform három lépésből áll: intézmé
nyi keret — kibontakozó folyamat — kívánt eredmény. így a demokratikus reformok az 
állampolgári jogok és a parlamentáris kormányzás alkotmányos keretének megteremté
sét jelentik. Ez nagy valószínűséggel elvezet a „normális” kompetitiv demokratikus 
politikához és rajta keresztül a hatalom és az anyagi erőforrások allokációjához. A 
végeredmény a társadalmi és politikai konfliktusok békés megoldása. Ehhez hasonlóan 
a gazdasági reformot a tulajdonjogok és a privatizáció jelenti, a kompetitiv árképzés 
kibontakozó folyamata, valamint a kívánt eredmény, azaz a nagyobb produktivitás, a 
gazdasági növekedés és a prosperitás. Ráadásul e két struktúra — folyamat — eredmény 
láncolat egymásba fonódik és feltehetően kölcsönösen erősíti egymást. Ez az elmélet, de 
a gyakorlat számtalan kellemetlen meglepetést tartogathat. Csak a hét legvalószínűbbet 
említve:

— a demokratikus politika meggátolja vagy eltorzítja a privatizációt s ennélfogva a 
piacosítást;

— megvalósul a privatizáció, de nem eredményez piacosítást, tehát növekedést és 
prosperitást sem; ez annak a következménye lehet, hogy a kartellek és a monopolisztikus
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szerkezetek konzerválódása miatt az átmenet nem a „tervtől a piachoz”, hanem „a tervtől 
a klánhoz” vezet (D. Stark);

— a privatizáció sikerül, de a hazai vagy a külföldi tőketulajdonosok erőteljes 
beavatkozása meggátolja a demokratikus politika kialakulását;

—- a demokratikus politika kialakul ugyan, de nem vezet a társadalmi konfliktusok 
békés megoldásához, mert olyan etnikai, területi és kisebbségi konfliktusok uralják, 
amelyek a demokratikus kompromisszumformákkal nem feloldhatók;

— a piacosítás sikerül, de nem párosul előnyeinek méltányos elosztásával (általánosan 
érzékelhető perspektívaként sem);

— a kudarcok miatt felgyülemlett csalódások és frusztrációk olyan típusú „demokrá
cia” követeléséhez vezetnek, amelynek intézményi szerkezete nem a polgári szabad
ságokon és a képviseleti kormányon alapul, hanem például populista elnöki diktatúrán;

— a gazdasági teljesítmény és elosztás miatti elégedetlenség viszont kikövetelheti a 
magántulajdon nélküli piacosítást, például a termelési eszközök állami tulajdonához való 
visszatérést.

Az alagút-effektus és a türelem politikai gazdaságtana

A folyamatok időbeli szerkezete döntő. Nemcsak makroszinten — ahol, mint a nyugati 
modell mutatja, a modernizáció három szakasza (a nemzetállam, a piacgazdaság és 
demokrácia, és végül a jóléti állam) közötti megfelelő időintervallum, illetve a tárgyalt 
három szint eltérő merevsége elősegítette a kumulatív eredményt — , hanem az egyéni 
cselekvők mikroszintjén is. A modernizáció három feladatának egyidejű megoldásához 
jókora türelmet, bizalmat és hitet kell tanúsítaniuk. A makroszintű események hihetetlen 
gyorsasága miatt a türelmes várakozás kínzó terhe az egyénekre hárul. Gyorsan kell 
alkalmazkodniuk az új körülményekhez, hogy azután sokáig várhassanak alkalmazkodá
suk gyümölcseire. Azért kell a türelem, hogy ne avatkozzanak bele az ár- és tulajdonre
formot tökéletes megtervezettséggel követő „teremtő rombolásba”, noha újonnan el
nyert polgári jogaikkal élve ezt megtehetnék. Nem elég kellő fegyelmezettséget tanúsí
taniuk akkor, amikor önként belemennek a sokk-terápiába, hanem a továbbiakban ki is 
kell tartaniuk — mindennapos ellenkező tapasztalatuk ellenére is — azon (talán 
önbeteljesítő) hitükben, hogy a sokk valóban gyógyító lesz. Vagyis éppen azok az erények 
és erkölcsi erőforrások szükségesek — a rugalmasság, a türelmes várakozás, a rövid, 
illetve hosszú távú, valamint az egyéni, illetve közösségi preferenciák megvizsgálása, 
egymással szembeni mérlegelése és a nagyon egyenlőtlen elosztási minták eltűrése — , 
amelyeket két (a Szovjetunió esetében három) emberöltőn át „a szocialista társadalom 
felépítése” vagy elnyomott, vagy tökéletesen kihasználatlanul hagyott, vagy épp ellenke
zőleg, mérhetetlenül próbára tett és kijátszott. Ki merné azt jósolni, hogy ezek az erények 
éppen most fognak kiteljesedni!?

Albert O. Hirschmann (1981) a várakozás képességét — avagy a türelem politikai 
gazdaságtanát — az alagút-effektus metaforájával írta le. Adott egy egyirányú alagút, 
ahol az autók két sávban haladhatnak. Szörnyű közlekedési dugó keletkezik. A jármüvek 
mindkét sávban leállnak, és senki sem látja, miért. A jobboldali sávban azonban hirtelen
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megindulnak az autók és elhaladnak a baloldali sávban veszteglők mellett. Ez az utóbbiak 
utasaiból kognitív és érzelmi reakciót vált ki, amely a reményteli megkönnyebbüléstől 
(„Nemsokára mi is sorra kerülünk!”) a szerencsések irigylésén és a kétségtelenül 
méltánytalan közlekedési szabályozás felett érzett felháborodáson át azon vezetők nyűt 
agressziójáig terjed, akik szabálysértő módon megpróbálnak befurakodni a szomszédos 
sávban hídadó autók közé, s ezzel a forgalom újbóli teljes leállását eredményező üt
közéseket okoznak. A kérdés: miért van az, hogy ez a rémálmokba illő forgatókönyv 
egyszer gyorsabban, máskor lassabban, megint máskor meg egyáltalán nem valósul meg? 
Ez utóbbi jobbik eset akkor következik be, amikor a kevésbé szerencsések civilizáltsága 
és türelme kitart addig, amíg a dugó magától meg nem szűnik, vagy éppenséggel akkor, 
amikor a szomszédos sávban haladó szerencsésebb vezetők némelyike önként maga elé 
engedi a baloldali sávban várakozókat. És a további kérdés: ezt a türelmet és civilizált 
viselkedést — ha nincs meg — ki lehet-e alakítani a politikai erőforrások és intézményi 
reformok megfontolt alkalmazásával?

A  kérdést a posztszocialista átalakulási folyamatok politikai gazdaságtanába illesztve 
legalább négyféle elgondolható választ kapunk. Az első és legegyszerűbb kategória 
esetében a kedvező körülmények miatt nincs is szükség túl nagy türelemre. Ennek felel 
meg a „gazdasági csoda” vagy az öngerjesztő gazdasági növekedés lendületes kezdetének 
esete. A  prosperitás olyan gyorsan és tartósan jövedelmező, hogy minden résztvevő a 
józan ész nyilvánvaló parancsának tekinti a szabályok betartását; s e folyamatban könnyű 
hozzászokni a szabályok megbecsüléséhez, úgyhogy betartásuk is biztosabbá lesz, na
gyobb teljesítményhez vezet.

A  második válasz a nemzetközi rendszerből érkező pozitív és negatív ösztönzések és 
bátorítások keveréke. Az új rend külső támogatása (a Marshall-terv, a megszálló erők) 
volt a kulcsa — a „gazdasági csodával” együtt, illetve annak szükséges feltételeként — 
a Német Szövetségi Köztársaság és a többi, háború utáni demokrácia sikertörténetének. 
Lévén, hogy a kelet-európai átalakulásnál nincs szó sem háború utáni, sem hidegháborús 
helyzetről, katonai fenyegetések nem játszanak szerepet — vagy csak negatív értelemben, 
nevezetesen a katonai fenyegetés megszüntetésének stratégiájaként, azaz a fegyverzet
csökkentés és az enyhülés következetes politikájaként. Egyébként is a katonai beavatko
zással való fenyegetéstől való tartózkodás politikája eléri a kívánt hatást: megfosztja a 
volt Varsói Szerződéshez tartozó országok katonai vezetését az intervenció igazolására 
szolgáló ürügyek egy részétől. A fegyveres beavatkozás valamilyen formáját azonban 
készenlétben kell tartani arra az esetre, ha a dél-kelet-európai „reakciós” rezsimek az 
átalakulást katonai agresszióval vagy polgárháború szításával próbálnák megakadályozni. 
Eltérően a második világháború utáni szituációtól most azonban nem nyilvánvaló, melyik 
volna az a „védnök hatalom”, amely az átalakulási folyamat békés jellegének ellenőr
zésére és elősegítésére lenne hivatott.

Mint ahogy az sem világos, ki osztogathatná a cukrot és az ostorcsapást. Minden az 
EK, az EBEÉ és a hasonló nemzetfeletti szervezetek határozottságán és cselekvőképes
ségén múlik. A jutalom a nemzetközi hitelek és transzferek megadásának politikája, 
amelynek funkciója tulajdonképpen a lakosság türelmének megtámogatása. Az átmenet
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külső segélyezésének kölcsönökbe építése lágy, fegyelmező fenyegetés: a hitelnyújtók 
felfüggesztik a segélyt vagy a kedvező külkereskedelmi megállapodásokat, ha a hitelekkel 
támogatott országokban nem valósul meg a profitképes gazdaság és a politikai fejlemé
nyek szándékolt integrációja. A „kívülről való támogatásnak” ez a stratégiája számos 
okból nehézségeket támaszt. A szükséges kölcsöntömeg meghaladhatja a kölcsönt nyújtó 
országok lehetőségeit és prioritásaikat is szűkebben határozhatják meg. Az is előfor
dulhat, hogy a segélyezett országokban felmerül (okkal vagy alaptalanul) a gyanú, hogy 
a kölcsönnyújtás hátterében meghúzódó valódi szándék nem is a türelem jutalmazása, 
hanem a megajándékozottak hosszú távú kizsákmányolása, ami viszont inkább türelmet
lenséget vált ki. Azzal a nem szándékolt hatással is számolni lehet, hogy a juttatásokat a 
gazdasági és demokratikus megújulási folyamat bizonytalanságai megkövetelte türelem 
kárpótlása helyett, éppen ellenkezőleg, arra fordítják, hogy a megújulás halasztásának és 
a struktúrák konzerválásának költségeit elviselhetővé tegyék.

A piacgazdaság és a demokrácia egyidejű kialakításához szükséges idő, erkölcsi hitel 
és bizalom megnyerésének harmadik módja nem más, mint az átalakulás fájdalmainak 
hatásos társadalompolitikai enyhítése a belső újraelosztás folyamatos és jól öszehangolt 
mechanizmusaival. Igaz, erre az enyhítésre még a néhai NDK különleges, rendkívül 
kedvező körülményei között sem került sor. Feltehető, hogy a piacgazdasági átalakítás
hoz szükséges toleranciára inkább lehet számítani ott, ahol kizárt az a veszély, hogy a 
népesség lényeges része hosszabb ideig minden szempontból rosszabb körülmények közé 
kerül. Hiszen az egyenlőtlenség elkerülhetetlenül nő (egyeseknek gyorsan meg kell 
gazdagodni ahhoz, hogy hosszú távon mindenki valamivel jobban éljen). A kérdés végső 
soron az, hogy a meghatározó gazdasági csoportok státuszbiztonságát teremtsük-e meg 
avagy minden ember számára feltételek nélkül biztosítsuk az adekvát létminimumot? A 
piacgazdasággá alakulás haszonélvezőivel mindenesetre kompenzáltatni kell az átmenet 
áldozatait a jóléti állam valamilyen biztosítási és munkanélküli segélyezési formájával. 
Ez bizonyára a T. H. Marshall által tételezett nyugati alkotmányos fejlődési sorrend 
(azaz: előbb liberális alkotmányos állam, majd demokratikus állam, végül jóléti állam) 
megfordítását jelentené, ahol a jóléti államot tekintenék mind a piac, mind a demokrácia 
előfeltételének (mint ahogyan a nyugati „modell” egy másik megfordításában a fent 
leírtak szerint a demokrácia képezné a piac előfeltételét). Ez mostanáig sehol sem 
sikerült; a legjobb esetben úgy hiúsult meg (az argentin peronizmus esetében), hogy 
egyfajta jóléti államnak kellett a liberális demokrácia állandó pótszereként szolgálnia. 
Nyilvánvalóak a nehézségek: a „teremtő rombolás” elleni társadalombiztosításra tarta
lékolt erőforrások nemcsak a rombolást mérséklik, hanem a teremtést is. Ennek megfe
lelően szinte mindenki borúlátó azt illetően, lehetséges-e a termelési rendszer politikailag 
sikeres privatizációja a javak és szolgáltatások állami garanciák alapján történő elosztása 
mellett (vö. Deacon — Szalai 1990). Annál is inkább, mivel a szociális biztonság és 
védelem könnyen megbélyegezhető mint a régi rendtől örökölt eszme, amely megzavarja 
az új gazdasági rend kibontakozását és remélt gyümölcsei beérését.

Még nehezebb valóra váltani a türelem problémájának negyedik megoldását: a 
kelet-európai „polgári társadalom” kollektív cselekvőinek — a társulásoknak, szövetsé
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geknek, szakszervezeteknek, pártoknak és helyhatóságoknak — a létrehozását. Ha 
mindenki bizonyos lehetne abban, hogy e közvetítő testületek a határozott képviselet és 
tárgyalási képesség védelmét nyújtják számára anélkül, hogy valaha is olyan „kizsákmá
nyoló koalíciókká” vagy „klánokká” alakulhatnának, amelyek a kirekesztett harmadik fél 
rovására működnek: akkor legalább a félelmek egy része alaptalanná válna. Olyan 
félelmek ezek, amelyek — ha nem szüntethetők meg — a piacgazdaságba vezető 
átmenet „demokratikus” akadályát képezhetik s végső soron megfoszthatják értelmétől 
is — káros gazdasági következményeire hivatkozva — magát a demokráciát. E közvetítő 
intézmények nem lehetnek az állam kreációi, és alkotmányos biztosítékokkal kell őket 
hozzáférhetetlenné tenni az opportunisztikus stratégiák számára. Ha másra nem is, arra 
képesek volnának, hogy választóik preferenciáit „mérlegeljék” és „szintetizáló megoldá
sokat” találjanak. Képviseleti monopóliumuk és az ebből merített erejük folytán módot 
kell találniuk arra, hogy ellenfeleiket kooperatív stratégiákba vonják be anélkül, hogy 
belőlük „balekot” csinálnának (Bates 1988). Harmadszor pedig a „polgári társadalom” 
szolidaritása és kölcsönös kötelezettségvállalása kell, hogy megteremtse számukra az 
erkölcsi alapot. Ha a „polgári respublikanizmus” plusz „demokratikus korporatizmus” 
intézményi és erkölcsi mintáinak eme kombinációja még a Nyugat gazdag társa
dalmaiban is ritka jelenség, hogyan virágozhatna a posztszocialista társadalmak atomizált 
társadalmi struktúráinak a talaján? Ehelyett sokkal inkább az. várható — és ez megfelel 
a társadalom atomizált állapotának —, hogy a hármas átalakulás kínjaitól gyötört 
országoknak legalábbis némelyikében „karizmatikus” jellegű politizálás és közvetítő 
struktúrákat nélkülöző elnöki alkotmányozás jön létre, amelynek árnyékában a piacon, 
az államon és az etnikai „közösségen” túllépő civil önszerveződés erőinek szerfelett 
nehéz dolga lesz.

Fordította: Bíró Judit

Jegyzetek

1. Ezt a hasonlatot J. Elster egyik kéziratából kölcsönöztem.
2. A Szovjetunió megalapítói — a világforradalom megvalósulásának reményében — feleslegesnek érezték, 

hogy államuk hivatalos nevében — Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége — megjelöljék annak 
földrajzi elhelyezkedését. Ez talán az egyetlen olyan modernkori állam, mely nem nevezi meg térbeli helyét. 
Még az Amerikai Egyesült Államok is ad egyfajta helymeghatározást, mégha ez félrevezető' is. hiszen egy 
kontinens nevét használja. A Szovjetunió név használata, amely eredetileg talán invitálás akart lenni a 
többi, a világ bármely részén létrejövő „szovjet köztársaság számára, hogy csatlakozzék, ma éppen az 
ellentétébe fordul át: az eddig elnyomott és megtagadott nemzeti identitásúakat „figyelmezteti arra. hogy 
nincs okuk a „szovjet állampolgár” mára üressé váló kategóriájába tartozni.

3. WirtschaftsH’oche, 43 (1989), 5.sz„ január 27, 110. Wolfram Engels, vezető német neoklasszikus 
közgazdásznak és e nagy üzleti hetilap szerkesztőjének szavai. Említi Pinochet Chiléjének és Dél-Koreának 
a példaértékű esetét is.

4. Ahogyan azt S. M. Lipset kifejtette klasszikus müvében (1981: 2. fejezet és 469 — 476).

5. Habermas (1985) a „polgári engedetlenségi” mozgalmakat azzal veszi védelmébe, hogy a polgári viselkedés 
általánosan elfogadott normái és értékei nevében cselekszenek.

20



Hivatkozások

Bates, R. H. 1988: „Contra Contractarianism: Some Reflections on the New Institutionalism”, 
Politics and Society, 16:387 — 401.

Deacon, B .—J. Szalai (szerk.) 1990: Social Policy in the New Eastern Europe. Avebury: Aldershot.
Deppe, R. et al. (szerk.) 1991: Demokratischer Umbruch in Osteuropa. Frankfurt: Suhrkamp.
Easton, D. 1965:A  Systems Analysis o f  Political Life. New York: Wiley.
Elster, J. 1985: „When Communism Dissolves”, London Review o f  Books, január 24.
Habermas, J. 1985: „Ziviler Ungehorsam —Testfall für den demokratischen Rechtstaat”, in: Die 

Neue Unübersichtlichkeit. Frankfurt: Suhrkamp, 79 — 99.
Habermas, J. 1990: Die nachholende Revolution. Frankfurt: Suhrkamp.
Hirschmann, A. O. 1981: „The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of 

Economic Development”, in: Essays in Trespassing. Economics to Politics and Beyond. 
Cambridge: Cambridge University Press, 35 — 58.

Holmes, S. 1988: „Precommitment and the Paradox of Democracy” , in: J. Elster —R. Slagstad 
(szerk.) Constitutionalism and Democracy. Cambridge: Cambridge, 195 — 240.

Kosta, J. 1991: „Ökonomische Aspekte des Systemwandels in der Tschechoslowakei” . In: R. Deppe 
et al. (szerk.)

Lipset, S. M. 1981 .Political Man. The Social Bases ofPolitics. Baltimore: Johns Hopkins University 
Press.

O ’Donell, G. — P. C. Schmitter—L. Whitehead (szerk.) 1986: Transitions from Authoritarian Rule. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Schöpflin, G. 1991: „Post-Communism: constructing new democracies in Central Europe”, 
International Affairs, (67) 2:235 — 250.

Staniszkis, J. 1991: „Dilemmata der Demokratie in Osteuropa” . In: R. Deppe et al. (szerk.) 1991.
Stark, D. 1990: „Privatization in Hungary: From Plan to Market or from Plan to Clan”, East 

European Politics and Societies, 3:351 — 392; és uő. Privatization Strategies in East-Central 
Europe. (Kézirat.)



'



Arne L. Kalleberg

FOGLALKOZÁSI VISZONYOK ÉS 
MUNKAATTITŰDÖK MAGYARORSZÁGON 
ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

A  foglalkozási viszonyok a m unkaszervezeteket és a lka lm azo tta ika t összekapcso ló  tá r 
sadalm i in tézm ényrendszer kulcselem ei. E  viszonyok szorosan  összefüggnek szám os 
fontos tényezővel, például a stratifikációs je lenségekkel (m unkam obilitás, k e re se ti egyen
lő tlenségek és m unkanélküliség), a gazdasági cselekvés szervezetével (p iacok  és szerző 
dések m int szabályozó m echan izm usok), és a m unka szociálpszichológiájával (egyéni 
a ttitűdök  és m agatartások ).

A  foglalkozási viszonyok m eg értéséhez  m ultid iszciplináris m egköze lítésre  van szük
ség. Szociológusok és közgazdászok egyaránt nagym értékben  g yarap íto tták  az e  viszo
nyokkal kapcsolatos ism ereteinket. A  közgazdászok e lm éle tei á lta lában  szűkkkeb lűek , a 
foglalkozási viszonyok összete ttségét igyekeznek néhány elem i fo lyam atra  és elvont 
alapelvre redukáln i, am ilyen a hatékonyság, racionalitás, opportun izm us, b e ru h á z á s  és 
így tovább. A  szociológusok ezzel szem ben  kevésbé osztják azt a feltevést, hogy az em b eri 
cselekvésnek lennének  olyan alapvető  tényezői, am elyek a so k ré tű  foglalkozási viszonyok 
alapjául szolgálnak. M agyarázata ikba  ezért induktív eljárással nagyszám ú változót von
nak be, azt rem élve, hogy ily m ódon  pon tosabban  és á tfogóbban  írhatják  le a kom plex 
valóságot (K a lleb erg — B erg 1987). A z elm életi szakadék  e két m egközelítés közö tt 
egyre szűkül, mivel képviselőik m ind inkább  felism erik  a kétfé le  m agyarázat egym ást 
kiegészítő elem eit.

E z a tanu lm ány  a m agyarországi és az egyesült á llam okbeli foglalkozási viszonyokat, 
m unkaattitűdöket vizsgálja. E lőször felvázol egy elm életi ke re te t, am ely  a szocio lógiából 
és a közgazdaságtanból m erít és alkalm as a foglalkozási viszonyok összehason lító  e le m 
zésére. A  m ásodik rész azt tárgyalja, hogy m ilyen különbségek  m u ta th a tó k  ki a kap ita lis ta  
és az állam szocialista rendszerek  foglalkozási viszonyainak egyes d im enzió i között. A  
harm adik  rész  a m agyarországi és az egyesült á llam okbeli m u n k aa ttitű d ö k re  vonatkozó  
ada toka t m u ta t be  egy nem rég iben  befejezett összehason lító  vizsgálat a lap ján . A z 
eredm ények azt sejtetik , hogy a m agyarok szám ára  fon tosabb  a m agas jövede lem  és a 
rugalm as m unkakör, m íg az am erikai m unkások tö b b re  becsülik  a nagyobb e lő re ju tási 
lehetőségeket és a m unkájuk által nyújto tt kielégülést. E m elle tt a m agyarok  kevésbé 
elégedettek  m unkájukkal, m int az am erikaiak .

A foglalkozási viszonyok közgazdaságtani és szociológiai értelmezése

Közgazdasági elméletek

A foglalkozási viszonyok közgazdasági e lm éle teinek  középpon tjában  a m u n k aad ó k  és 
alkalm azottak  közötti cserék szin teréü l szolgáló m unkaerőp iac  fogalm a áll. A  neo-
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klasszikus közgazdaságtanban a cserék egyéni érdekeiket követő, elszigetelt személyek 
és intézmények között mennek végbe. Ez az elmélet azt feltételezi, hogy az individuális 
gazdasági'haszonelvűség érvényesülésének eredményeképpen a lehető legtöbb ember 
számára a lehető legnagyobb haszon keletkezik, továbbá, hogy az így kialakuló foglalko
zási viszonyok a leghatékonyabbak, mivel a résztvevők számára lehetővé teszik érdekeik 
érvényesítését (lásd Hamilton — Biggart 1988; Biggart 1991; Perrow 1986). A foglalkozási 
viszonyok neoklasszikus felfogását számos hiányossága miatt érték bírálatok, többek 
között azért, mert gyakran megalapozatlanok a versenyre épülő piacokra és az „alulszo
cializált”, elszigetelt, egymástól független döntéshozókra vonatkozó feltevései (lásd 
Sorensen — Kalleberg 1981; Granovetter 1985). Két nagyobb hatású elmélet tett kísérle
tet a neoklasszikus felfogás mulasztásainak — legalábbis részbeni — pótlására: a 
tranzakciós költségek gazdaságtana (TKG) és a megbízási elmélet (agency theory). (A 
két elmélet közötti hasonlóságokról és különbségekről lásd Eisenhardt 1989.)

A tranzakciós költségek gazdaságtana

Ez az elmélet (lásd például Williamson 1985) nagyszámú és különböző típusú jelensé
gekre kínál magyarázatot egy viszonylag egyszerű és alapvető elv segítségével, amely 
szerint a szereplők a lehető legkisebb ráfordítással próbálják tranzakcióikat lebonyolíta
ni. A  TKG abból a feltevésből indul ki, hogy azok a gazdasági szervezeti formák maradnak 
fenn, amelyek hatékonyabban állítják elő termékeiket. Az elmélet a foglalkozási viszo
nyok összehasonlító, mikroszintű elemzésénél két irányban indul el. Egyrészt két maga
tartási elvet fogalmaz meg a szerződések jellemzőiről: a) a gazdasági szereplők csak 
korlátozottan képesek biztosítani tranzakcióik hatékonyságát és racionalitását (vagyis 
átfogó szerződés nem létezik, és a szervezetek megpróbálnak a lehető legtakarékosabban 
gazdálkodni tranzakciós költségeikkel; b) a szereplők készek a megalkuvásra. A korlá
tozott racionalitás ez utóbbi miatt vet fel problémákat. Másrészt az elmélet feltételezi, 
hogy a tranzakciók három szempontból különböznek egymástól. Ezek: a bizonytalanság 
(amely magasfokú, amikor az előállított termék minősége és/vagy mennyisége nehezen 
mérhető); a gyakoriság; és a tőke sajátos vonásai. Williamson (1985) szerint minél 
nagyobb a tőke specifikussága, gyakorisága és bizonytalansága, annál inkább hierarchi- 
záltak a szerződések, szemben a piaci típusúakkal. Minél nagyobb a piacon a bizonyta
lanság, annál nagyobb lesz az opportunisztikus magatartás kialakulásának valószínűsége 
és alacsonyabb a piac hatékonysága; ennélfogva egyre nő az igény a tranzakciók belsővé 
tételére irányuló szabályozási struktúrák iránt.

A megbízási elmélet

A megbízást mint általános fogalmat a közgazdászok (Fama 1980) azért vezették be, hogy 
segítségével megmagyarázhassák a szerződéses megállapodások strukturális jellemzőit 
az elégtelen és aszimmetrikus információk, a bizonytalanság és a kockázat viszonyai 
között. A foglalkozási viszonyokat a megbízási problémák megoldási módjainak tekint-
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hetjük, s ezek akkor merülnek fel, amikor a megbízó (a foglalkoztató) bizonytalan abban, 
hogy az ügynök (a foglalkoztatott) a megállapodás szerint cselekszik-e. Az információ 
hiánya, illetve bizonytalansága egyik fontos akadálya a kifejezetten foglalkoztatási szer
ződések megköthetőségének, és a szerződő feleket kockázatmegosztási stratégiákra 
ösztönzi. A szervezetek szempontjából a megbízási probléma egyik lehetséges megoldása 
az, ha sajátos módszereket alkalmaznak a teljesítmények mérésére és a jutalmazásra, 
mint például a kinevezéseken versus a fizetések emelésén alapuló ösztönzési rendszerek. 
A szerződések jellegét illetően az egyik kulcstényező a teljesítmények mérhetősége, ami 
meghatározza a foglalkozási viszonyok szabályozásának módját. Ha a teljesítmények 
bizonytalanok vagy nem mérhetők, a munka értékelése inkább a magatartásra alapozó
dik, mint a teljesítményre. Ezzel szemben, ha a vezetők tisztában vannak azzal, mit 
várhatnak el, a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése jobban nyomon követhe
tő, a jutalmazás pedig inkább alakítható az eredmények, mint a magatartás szerint.

A foglalkozási viszonyok fenti két közgazdasági elméletét több szempontból is bírál
ták. Először, a szociológusok a TKG-t és különösen a megbízási elméletet a foglalkozási 
viszonyok szűk értelmezése miatt marasztalták el (lásd Perrow 1986), amiért elhanya
golják vagy legalábbis nem a súlyának megfelelően kezelik a tranzakciók, valamint a 
megbízók és a megbízottak közötti viszonyok társadalmi kontextusát. A gazdasági 
tényezők fontosak és relevánsak, de nem egymagáikban határozzák meg a foglalkozási 
viszonyok és a szervezeti minták kialakulását. A másodlagos tényezők (mint például a 
politikai struktúrák, kulturális minták) figyelmen kívül hagyása nem más, mint „hamis 
redukció”: az „összetettség egysíkúságra, a változatosság egyformaságra” redukálása 
(Fisher 1970: 22; Hamilton — Biggart 1988). Másodszor, az emberek nem mindig úgy 
cselekszenek, ahogyan a közgazdasági elméletek feltételezik róluk. így például nem 
mindig ellenzik a kemény munkát, nem feltétlenül a pénz vagy külső ösztönzők motiválják 
őket (lásd Baron 1988), s nem minden pillanatban teszik azt, ami önérdeküknek maxi
málisan megfelel. Végül, a foglalkozási viszonyok nem mindig hatékonyak, a vállalatok 
nem feltétlenül csökkentik tranzakciós költségeiket, és az intézmények nem mindig 
oldják meg a problémákat. Ha ezt feltételeznénk, egyet kellene értenünk a Candide Dr. 
Panglossával: a világok legjobbikában élünk, s minden úgy történik, hogy a dolgok legjobb 
kimenetelét segítse elő (lásd Granovetter 1985).

A közgazdasági elméletek az alábbiakra hívják fel a figyelmet:
1. Az alkalmazók és az alkalmazottak céljaik elérésére törekszenek a piaci cserék 

során, s a tényezők, amelyek nehezítik vagy könnyítik ezeket a cseréket, számottevően 
befolyásolják a foglalkozási viszonyokat.

2. A fizetés és egyéb gazdasági ösztönzők jelentős mértékben motiválják az emberek 
viselkedését.

3. A foglalkozási viszonyok részben a munka formális aspektusait tükrözik: a szerző
dések jogi jellemzőit, a technikai hatékonyságot, a munka természetét (például a válla
lathoz kötődő szaktudás mértékét és a teljesítmény mérhetőségét) stb.
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A foglalkozási viszonyok szociológiai megközelítései

A szociológiai elméletek a foglalkozási viszonyok szabályozási struktúráinak és más 
összetevőinek jellemzőit befolyásoló társadalmi, politikai és más intézményi tényezőkre 
összpontosítanak. Az alkalmazók és alkalmazottak közötti társadalmi és politikai viszo
nyok fogalmilag különböznek a munka technikai aspektusaitól, vagy a piaci verseny 
folyamataitól. Ellenőrzés, autonómia, hatalom, szabályozás, informális struktúrák, szak- 
szervezetekbe szerveződés, a munkásoknak a foglalkoztatóval szembeni alkupozíciója 
— ezekbe a társadalmi intézményekbe ágyazódnak a foglalkozási viszonyok (lásd például 
Granovetter 1985; Baron 1988).

A foglalkozási viszonyok két jelentős szociológiai elmélete közül a politikai gazdaság
iam megközelítés a marxista elmélethez kapcsolódik szorosan, az intézményi/uralmi 
megközelítés pedig a weberi elméletben gyökerezik. Mindkettő elutasítja azt a felfogást, 
hogy a foglalkozási viszonyok jellemzőit főként hatékonysági megfontolások alakítják ki, 
s azt állítja, hogy e jellemzők sokkal inkább a termelés hatalmi és társadalmi viszonyait 
tükrözik.

A marxista/politikai gazdaságiam megközelítés

Marx — nagyon hasonlóan az ortodox közgazdászokhoz — homogén, elvont fogalom
ként kezelte a kapitalista társadalombeli munkát, amelyet versengő piacokon adnak-vesz- 
nek, s bár alkalmilag tesz megjegyzéseket a „munka mint áru” modelltől való eltérésekről 
és ezeknek az osztálykonfliktusokkal kapcsolatos jelentőségéről (például Marx [1867] 
1967: I. köt. 14. fej.), nem adott szisztematikus elemzést a foglalkozási viszonyokról. A 
marxista tradíciót követő írók (Edwards 1979; Burawoy 1979; Friedman 1977) azonban 
foglalkoztak azoknak a szabályozási rendszereknek a sajátosságaival, amelyek segítségé
vel a munkaadók irányítják, értékelik és jutalmazzák alkalmazottaik tevékenységét. E 
rendszerek fenntartják a foglalkozási viszonyokat, s a bürokratikus és a piaci hatalom 
kifejeződései. Az alkalmazott szabályozási rendszer típusa mindenekelőtt olyan társa
dalmi-politikai tényezők függvénye, mint a munka mobilizációjának mértéke vagy az 
alkalmazók és az alkalmazottak erőviszonyainak, erőforrásainak más mutatói; a technikai 
hatékonysági kritériumok e felfogás szerint kisebb mértékben befolyásolj ák a szabályozás 
mikéntjét (lásd Granovetter —Tilly 1988).

Marx úgy vélte, hogy a kényszer elegendő az engedelmeskedés biztosításához, a 
neomarxisták azonban felismerték, hogy ennek nem a kényszer a legmegfelelőbb eszköze 
a modern ipari társadalmakban. A szabályozás rendszerét kell úgy kialakítani, hogy az 
alkalmazottak elfogadják és magukévá tegyék a vállalat érdekeit, s így elkerülhetők 
legyenek az említett megbízási problémák (Burawoy 1979). A szabályozási rendszerek 
változatai az egyszerű, diadikus és személyes típustól a magas fokon bürokratizált és 
formalizált rendszerekig, a bizalomra épülő hálókig terjednek (Edwards 1979; a közvet
len szabályozás és a felelősséggel járó autonómia megkülönböztetését lásd Friedman 
1977; Pennings —Woiceshyn 1987; Granovetter —Tilly 1988). Az e hagyomány jegyében 
folytatott összehasonlító kutatások arra kerestek választ, hogy mely feltételek között
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milyen típusú foglalkozási viszonyok dominálnak. Michael Burawoy (1983) például 
aszerint osztályozza a gyári rendszereket, hogy milyen mértékben alapultak kényszeren 
avagy megegyezésen. A korai kapitalizmus despotikus rendszereit általában a hegemo- 
nista típus váltja fel, a kikényszerített engedelmeskedés helyébe a normatív szabályozás 
lép: az üzemek vezetői engedményeket tesznek (munkahelyi garanciák, felügyeleti jogok 
korlátozása, életminőségi programok formájában) azért, hogy a munkásokat a vállalati 
célok teljesülése érdekében együttműködésre ösztönözzék.

A politikai gazdaságtani megközelítés a foglalkozási viszonyok több kulcsfontosságú 
összetevőjére hívja fel a figyelmet:

4. A szervezeti szabályozási rendszerek vizsgálata célravezető módszer lehet a foglal
kozási viszonyok típusainak összehasonlító elemzésekor.

5. A szabályozási rendszerek és a foglalkozási viszonyok az érdekeik érvényesítésére 
törekvő osztályok politikai és társadalmi cselekvésének termékei.

6. A foglalkozási viszonyok természetét befolyásolják az állam intézkedései, amelye
ket viszont a gazdaság struktúrája határoz meg. Különböző típusú államok különböző 
társadalmi intézményeket működtetnek a különböző szerkezetű (például szocialista, 
kapitalista, korporativ) gazdaságok fenntartása érdekében.

A foglalkozási viszonyok weberi/intézményi megközelítése

A foglalkozási viszonyokat Weber a gazdasági szervezet formáinak, történetileg kialakult 
uralmi struktúrának tekintette. A weberiánusok szerint sok tényező befolyásolja ugyan 
a szervezetek struktúráját (mint például a feladatkörnyezet, a csoport osztály- és státusz
szerkezete), a szervezet fennmaradásához szükséges kulcselemek azonban a parancs és 
a teljesítés mintái, amelyek az uralom elvein (az engedelmességet alátámasztó normatív 
igazolásokon) alapulnak. A piacoknak, éppúgy mint a bürokráciáknak, megvan a politikai 
aspektusa, s lényegében intézményesen beágyazott, társadalmilag fenntartott uralmi 
struktúrák.

Webernek a gazdasági cselekvés szociológiai kategóriáiról szóló terjedelmes elemzése 
(1947:1. rész, 2. fej.), főleg a társadalmi munkamegosztásról szóló rész sok olyan fogalmat 
tartalmaz, amelyek a foglalkozási viszonyok elemzésekor is használhatók. Különösen a 
nyitott és zárt társadalmi kapcsolat fogalma (Weber 1947: 139) bizonyult hasznosnak a 
különböző típusú munkaerőpiacok, az emberek és állások kapcsolódását szabályozó 
folyamatok elméleti leírásában, továbbá annak megértésében, hogy milyen feltételek 
között alakulnak ki piacra, illetve hierarchiára épülő foglalkozási viszonyok (lásd 
Sorensen — Kalleberg 1981). A marxistákhoz hasonlóan a weberiánusok is egy kontinu- 
um mentén osztályozták a foglalkozási viszonyok típusait, egyik végponton az ellenfélként 
viselkedő típussal (amikor az alkalmazottakat áruként kezelik), a másikon a kooperatív 
típussal (amikor — noha esetleg itt is áruk — megvan a lehetőség arra, hogy a vállalati 
közösség tagjának tekintsék magukat és így azonosuljanak a szervezet céljaival). Weber 
(1947) azon a nézeten volt, hogy a kényszer nem minden esetben alkalmas az engedel
mességbiztosítására, s az uralmat taglaló elméletében úgy értelmezte a bürokráciát, mint
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a munkaszerződések és a munkaszabályozás problémájának hatékony megoldását a 
fejlett társadalmakban. Ez a szervezeti forma nemcsak a hatékonyság tisztán technikai 
értelmében múlja felül a korábbi formákat, hanem az uralom elfogadtatásában is, amit 
a jogrendhez hasonló szabályok legitimitása, a személytelen és igazságos eljárások, a 
hatalom és a jutalmazások racionális elosztása biztosít.

A  weberiánus felfogás a foglalkozási viszonyok alábbi jellemzőit hangsúlyozza:
7. A  szereplők érdekeit és stratégiáit problematikusnak kell tekintenünk és vizsgálódás 

tárgyává kell tennünk, hogy elkerülhessük a társadalmi cselekvés túlszocializált értelme
zését.

8. A  foglalkozási viszonyok több szinten meghatározottak. Az intézményi elemzés 
elsősorban a középszintre összpontosít, ezt azonban ki kell egészíteni mind makroszintű 
vizsgálattal (szervezetek felett álló jelenségek, mint például állam, ipari szerkezet, 
gazdasági erőforrások), mind mikroszintü elemzéssel (individuális szervezeti szereplők, 
interperszonális kapcsolatok szerkezete).

9. Az alkalmazottak a rendelkezésükre álló adottságokat — például szaktudásu
kat — , a bizonytalanság csökkentésének módjait, a függőségi viszonyokat, a formális és 
informális szervezeteket oly módon hasznosítják, hogy piaci lehetőségeiket növeljék.

A  szociológiai és közgazdasági megközelítés ötvözése: a foglalkozási viszonyok 
modellje

A  szociológiai és közgazdasági magyarázatok sokszor kiegészítik egymást: г г  egyik 
tudományszak felismerései kitölthetik a másik hiányait. A szociológusok elméletei 
például pontosabban írják körül azokat a társadalmi összefüggéseket és intézményeket, 
amelyek kijelölik a gazdasági szereplők racionális döntéseinek keretfeltételeit. A szocio
lógusok ugyanakkor arra is felfigyeltek, hogy a konkrét összefüggésektől függően sokféle 
gazdasági cselekvés tekinthető racionálisnak. Ám nemcsak erről van szó: mivel a közgaz
dászok érdeklődésének középpontjában a szerződések állnak, arra kényszerülünk, hogy 
megvizsgáljuk, milyen feltételek mellett válnak a szerződéses viszonyok uralkodóvá, s 
milyenek mellett nem. Az önérdekre orientált viselkedés (mint a kooperativ magatartás 
ellenpólusa) például olyankor kerül előtérbe, amikor a munkaerőpiacon az egyéni 
szerződések rendszere az uralkodó, amikor a feltételek inkább az egyének és kevésbé a 
csoportok jutalmazásának kedveznek, amikor az egyéni erőfeszítések vagy teljesítmények 
mérésére helyeződik a hangsúly, a közös erőfeszítések pedig háttérbe szorulnak, és 
amikor a felduzzasztott (egyenlőtlen jutalmazáson, felülről lefelé irányuló hatalomgya
korláson alapuló) hierarchiák kerülnek előnyös helyzetbe (Perrow 1986).

Más esetekben azonban a foglalkozási viszonyok egyazon aspektusára adott közgaz
dasági, illetve szociológiai magyarázatok kizárják egymást. Az ilyen triviális magyaráza
tok egyik példája a hatékonyság szerepének megítélése: amikor a TKG történetesen azt 
állítja, hogy a belső szervezeti struktúrák hatékony megoldást jelentenek a munkaszer
ződés problémáira, a szociológusok véleménye esetleg az, hogy ezek a struktúrák nem 
feltétlenül hatékonyak, hanem az uralom gyakorlásának eredményes eszközeiként épül
tek ki, lehetővé téve a vezetők számára a munkaerő ellenőrzését (Perrow 1986).
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Az 1. ábra a foglalkozási viszonyoknak a közgazdasági és a szociológiai szemléletre 
egyaránt támaszkodó modelljét mutatja be (a részletesebb kifejtést lásd Kalleberg— 
Reve 1991a; 1991b). A modell alapja az a feltevés, hogy több egymással összefüggő 
jelenségcsoportot kell szemügyre vennünk a foglalkozási viszonyok jellemzőinek és
összefüggéseinek átfogó leírásához.

Ez a többszintű modell makroszintű fogalmakat (ország, ipar), középszintűeket 
(szervezet) és mikroszintűeket (egyén, állás foglal magába). A három elemzési szint 
fogalmai egyaránt segítenek megvilágítani a foglalkozási viszonyok alakítását meghatá
rozó feltételeket, az e viszonyokra jellemző szabályozási és ösztönzési rendszereket és a 
foglalkozási viszonyok magatartás- és attitűdbeli következményeit. Ezeket az összetevő
ket rendszernek fogjuk fel, amit ennek megfelelően kell elemezni (lásd még Rosen 1988).

A foglalkozási viszonyok modellje öt jelenségcsoportot ölel fel:
1. a foglalkozási viszonyok kontextusai;
2. gazdasági-technikai és társadalmi-politikai feltételek;
3. a munka koordinációját és az utasítások teljesítését biztosító, a vezetők által 

működtetett ellenőrzési rendszer jellemzői;
4. a magatartás és a teljesítmény motiválására és jutalmazására szolgáló ösztönzési 

rendszerek;
5. a foglalkozási viszonyok és a szervezet iránti elkötelezettség.
A foglalkozási viszonyok felsorolt dimenziói között általunk feltételezett okozati 

összefüggéseket az 1. ábrán a nyilak mutatják.

I. ábra A foglalkozási viszonyok modellje



Kontextus

A  munkaerőpiaci tranzakciók és a foglalkozási viszonyok társadalmi-politikai-gazdasági 
alapfeltételek rendszerébe ágyazódnak, amelynek elemei: az állam kapitalista vagy 
szocialista jellege, a kultúra (nemzeti és szervezeti); az olyan intézmények, mint az 
oktatási, pénzügyi, jogi és családi rendszerek; makrogazdasági feltételek, szervezeti 
kontextusok és struktúrák. A foglalkozási viszonyok kontextusai országonként eltérőek. 
Különbségek vannak például abban, hogy a foglalkoztatási szerződésekre vonatkozó 
tárgyalásokon az egyes munkások vagy csoportok vesznek-e részt. A foglalkozási viszo
nyokat ezért országok közötti és/vagy egy országon belül különböző történelmi idősza
kokra vonatkozó összehasonlító elemzésnek kell alávetni. Összehasonlító kutatásoknak 
kell választ adniuk arra, hogy a makrotényezők — mint az országok kulturális hagyomá
nyai, a nemzetállamok politikái, a nemzetközi gazdasági rendszerek és piacok — miként 
hatnak a foglalkozási viszonyok különböző dimenzióira.

Feltételek

A gazdasági-technikai feltételeket a tranzakciók jellegzetes vonásai adják. Elemei: az 
adott tőketípus mennyiben kötődik meghatározott tranzakciókhoz, azaz vannak-e alter
natív felhasználási lehetőségek; az output bizonytalansága, a teljesítmény megfigyelhe
tősége és mérhetősége. Az output bizonytalansága kockázati elemeket visz a szerződés- 
kötésbe, ami megfelelő irányítási eszközöket (például a magatartás szabályozására) tehet 
szükségessé a felek kockázatának minimalizálása érdekében.

A társadalmi-politikai feltételek az alkalmazók és az alkalmazottak közötti hatalmi
függőségi vagy érdekszabályozási viszonyokat tükrözik. A foglalkozási viszonyok szocio
lógiai elméletei rendszerint feltételezik, hogy a munkaerőpiacon bonyolított cserék, 
amelyeket befolyásolnak a felek erőviszonyai, ritkán egyenértékűek. A függőségi és 
irányítási kapcsolatokat tekintik a foglalkozási viszonyok elsődleges meghatározójának; 
például a közismert erőforrás-függőségi modell (Pfeffer — Salancik 1978) szerint az 
érintettek politikai cselekvés révén igyekeznek kiaknázni relatív előnyeiket. Az alkalma
zottak alkupozíciója országonként eltérő tényezőkre épül — az intézményi kontextus 
sajátosságaitól, például az ipari kapcsolatok rendszerétől függően. A kollektív érdekek 
érdekcsoportokon, szakszervezeteken, egyéb koalíciókon és hálózatokon keresztül mo
bilizálhatók.

Ellenőrzési rendszerek

A kontextusok és a feltételek határozzák meg az ellenőrzési rendszereket, amelyek révén 
az alkalmazók a munkát koordinálhatják és értékelhetik. Az ellenőrzés egyik dimenziója 
az értékelés, amely aszerint operacionalizálható, hogy a szerződésben előírt teljesítmény 
megfigyelésének és értékelésének alapja az output, vagy a magatartás (amint azt a 
megbízási elmélet hangsúlyozza, lásd Eisenhardt 1989). Az output/magatartás értékelése
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azonban csak az egyik módja az alkalmazottak irányításának. A vezetők azt is megtehetik, 
hogy a dolgozók kiválasztásával és/vagy szocializálásával lojalitást ébresztenek a szerve
zet iránt.

Ösztönzési rendszerek

Az ösztönzés felöleli egyrészt a gazdasági (bér, fizetés, prémium, juttatás) és a nem 
gazdasági (belső, társadalmi kapcsolatok) jutalmakat, amiket az emberek munkájuk után 
kapnak, másrészt magában foglalja annak a valószínűségét, hogy ezek a jutalmak a karrier 
előrehaladtával növekedni fognak. Az ösztönzési rendszer további eleme a bérezési 
forma: például fix fizetés az egyik oldalon, változó jutalékok, prémiumok vagy darabbérek 
a másikon. A nem rögzített ösztönzők csökkentik a munkás teljesítményének bizonyta
lanságaival kapcsolatos kockázatot.

Elkötelezettség

Az alkalmazottaknak a szerződéses kapcsolattal szembeni elkötelezettsége attitűd- és 
magatartásbeli elemeket egyaránt magában foglal. Az attitűd-dimenzió a személynek a 
vállalat iránti lojalitását, céljaival való azonosulását fejezi ki. A magatartás-összetevő jelzi 
egyrészt, hogy valaki hajlandó erőfeszítésekre a szervezet érdekében, másrészt, hogy fenn 
akarja tartani szervezeti tagságát. A szervezethez kötődés foka központi témája a 
foglalkozási viszonyok elméleteinek, amelyek gyakran időtartamuk szerint osztályozzák 
ezeket: a foglalkozási viszonyok a rövid távú, egyszerű piaci szerződéstől (például piacon 
kötött munkaszerződés) a hosszú távú, összetett, hierarchián alapuló szerződésekig 
(például garantált alkalmazási szerződés) sok változatban jelenhetnek meg.

Foglalkozási viszonyok Magyarországon és az Egyesült Államokban

Az 1. ábrán bemutatott modell alapján elemezhetjük az egyesült államokbeli és a 
magyarországi foglalkozási viszonyok között tapasztalható főbb eltéréseket. Az intézmé
nyi kontextusok minőségi eltérései a foglalkozási viszonyok valamennyi jelenségcsoport
ját érintik.

Kontextus

Az Egyesült Államokban a gazdasági döntések nagy része piaci döntés, az ipari vállalatok 
„a korábbi uralomgyakorlási minták komplex, modern alkalmazásai olyan gazdasági 
helyzetben, amelyben a profit, a hatékonyság és az irányítás jelentik általában a létezés 
feltételeit” (Hamilton —Biggart 1988). Ezzel szemben Magyarországon a legutóbbi 
időkig államszocialista gazdasági rendszer működött, amelyben a foglalkozási viszonyo
kat nem annyira a piac, mint inkább az állami tervek alakították. A szocialista vállalatok 
sikeressége nem a piaci versenyben kiharcolt előnyökön múlik, hanem azon, mennyire 
képesek kedvező elbánást kialkudni az államtól.

31



A foglalkozási viszonyok kontextusai a két országban legalább két alapvető jellemző 
tekintetében különböznek. Először, különbség van a foglalkozási viszonyokkal szemben 
támasztott hatékonysági követelmények mértékében. A kapitalista országokban, mint 
például az Egyesült Államokban a vállalatok költségvetési korlátja kemény: életben 
maradásukat nagyrészt a nyereségességük határozza meg, ami többnyire a más vállala
tokkal folytatott piaci verseny eredménye. A magyar vállalatok költségvetési korlátja 
ezzel szemben puha (Komái 1980). Ez azt jelenti, hogy 1. az árakat nem a piac, hanem 
a politikai tárgyalások határozzák meg; 2. a vállalatok fennmaradása végső soron nem 
gazdasági, hanem politikai döntés kérdése, ami azon múlik, milyen a vállalat kapcsolata 
az állammal (lásd Burawoy— Lukács 1985: 725 — 726). A költségvetési korlát puhasága 
azzal jár, hogy a szocialista országokban a vezetőkre nem nehezedik nyomás, ami 
kikényszerítené az erőforrás-felhasználás és a beruházások hatékonyságát, és a központi 
tervezésű szocialista gazdaságokra jellemző szervezeti kudarcokhoz vezet (Stark — Nee 
1989).

Másodszor, a költségvetési korlát eltérő keménysége közrejátszik az alkalmazottak 
és munkások helyzeti bizonytalanságaiban mutatkozó különbségek kialakulásában. Az 
Egyesült Államokban az alkalmazottak helyzetének bizonytalanságát nagyrészt a piac 
okozza, különösen két problematikus tényező, az árupiaci kereslet, és az alkalmazottak 
mobilitásának foka. A munkások számára a legnagyobb bizonytalanságot az okozza, hogy 
olyan munkaerőpiacokon kell állást találniuk, ahol a kínálat gyakran meghaladja a 
keresletet (lásd Stark 1986). Magyarországon a bizonytalanság többnyire a hiányhoz 
kapcsolódik, ami részben a szocialista vállalatok puha költségvetési korlátjában gyöke
rezik, abban, hogy a vállalatok fennmaradása, növekedése nem függ jelenbeni vagy 
jövőbeni pénzügyi helyzetüktől, emiatt nem érzékenyek a költségekre és az árakra (Tímár 
1985). Ebből következik, hogy a szocialista országokra általában az „erőforrás-függőség” 
jellemző, miután a vállalatok a kimerülésig halmozzák az erőforrásokat, köztük a munkát 
(Stark — Nee 1989).

Természetesen sem az Egyesült Államok, sem Magyarország nem testesít meg tiszta 
típust: mindkettőben fellelhetők piaci és nem piaci mechanizmusok. Az Egyesült Álla
mokban például a gazdaság egyes területein vagy nagyon lanyha a verseny, vagy egyáltalán 
nincs is, a vállalatok költségvetési korlátja ezekben a koncentrált szektorokban meglehe
tősen puha. S viszont, a magyar gazdaság néhány szektorát — ide tartoznak a második 
gazdaság kis magánvállalkozásai, vagy a nemrégiben privatizált, korábban állami tulaj
donú nagyvállalatok — piaci mechanizmusok, kemény költségvetési korlátok jellemzik.

Feltételek

Az intézményi kontextus piaci jellegének mértéke befolyásolja azt, hogy a gazdasági-tech
nikai tényezők mennyire határozzák meg a foglalkozási viszonyok jellemzőit. A TKG és 
a megbízási elmélet például, amikor a tőke specifikusságának és az output bizonytalan
ságának összefüggését tárgyalják, piacgazdaságot tételeznek fel, amelyben a vállalatok 
alkalmazottaik lehető leghatékonyabb irányítására törekszenek. Azokra a szocialista vagy
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egyéb vállalatokra, amelyeket nem motivál az erőforrások hatékony felhasználása, ezek 
az elméletek egyáltalán nem alkalmazhatók. A mai magyar gazdaságban a TKG és a 
megbízási elmélet feltehetőleg kevésbé alkalmas a foglalkozási viszonyok magyarázatára 
a nem versenyszektorokban (az első gazdaságban), mint az inkább versenyjellegű máso
dik gazdaságban, ahol nagyobb a nyomás a hatékonyság szempontjainak érvényesítésére.

Az intézményi kontextus azt is befolyásolja, hogy milyen jellegű társadalmi-politikai 
tényezők alakítják lényeges mértékben a foglalkozási viszonyokat. Az Egyesült Államok
ban a munkások hatalmának jelentős forrása a szakszervezet, amely védelmet nyújt a 
munkaerő-túlkínálat okozta állásbizonytalansággal szemben. Magyarországon a szak- 
szervezeteket a vezetői hatalom eszközének tekintik (a párt mellett; lásd Burawoy— 
Lukács 1985), nem pedig a munkások hatalmát növelő tényezőnek. Itt a vállalatoknál a 
legnagyobb súlyú alkucsoport az informális csoport, és a munkások vezetőkkel szembeni 
alkupozíciójának alapja a tartalékolás következtében kialakuló munkaerőhiány (Sabel— 
Stark 1982). A munkaerőpiac szegmentálódását Magyarországon nem a munkanélküli
ség, hanem a hiány idézi elő (Stark — Nee 1989), és pozícióik erősítése érdekében a 
munkások a szocialista gazdaság termelési folyamatának rendszeréből fakadó bizonyta
lanságaira építhetik stratégiai akcióikat (Stark 1986).

Ellenőrzés és elkötelezettség

Az Egyesült Államok, Japán és a többi fejlett kapitalista társadalom foglalkozási viszo
nyait tárgyaló írások központi témája az a nyomasztó gondolat, hogy ezek piaci jellegű 
viszonyokból hierarchikussá alakulnak át: a konfliktus uralta munkaszervezetek, a kény
szerítő és utilitárius ösztönző rendszerek átadják helyüket egy mindenkit magához ölelő 
vállalati közösségnek, amelyben a munkások és a vezetők közösen munkálkodnak a cég 
céljainak megvalósításán. Megdöbbentő a hasonlóság egyes szociológusok és institucio- 
nalista közgazdászok nézetei között a tekintetben, hogy az üzleti szervezetek egyre inkább 
olyan irányban struktúrálódnak át, hogy az alkalmazottak elkötelezettsége erősödik, s a 
lehető legtöbb hosszú távú foglalkoztatási kapcsolat alakul ki (lásd Lincoln — Kalleberg 
1990). A tranzakciós költségek csökkentésére irányuló törekvésektől kezdve az alkalma
zottak bizalmon és elkötelezettségen alapuló irányításának szándékáig sok tényezővel 
magyarázzák a szervezeteknek ezt a törekvését. Mindkét esetben hierarchiák lépnek a 
piacok helyébe, s ez utóbbiak hatékonysági zavarainak ellensúlyozására hosszú távú 
foglalkoztatási kapcsolatok alakulnak ki.

A szocialista országok, közöttük Magyarország ezzel szemben az ellenkező irányban 
haladnak, a hierarchiáktól a piacok felé. Stark és Nee így fogalmaznak: „Miként a 
hierarchikus szervezeti forma kifejlődését azzal, hogy az a tranzakciós költségek csök
kentésének eszközeként szolgál a kapitalista gazdaságok piaci zavarai (és a szociológusok 
által kiemelt más körülmények) közepette, ugyanígy a hierarchiáktól a piacok irányába 
történő eltolódást a szocialista gazdaságok szervezeti kudarcaira (és más bizonytalansá
gokra) adott válaszként kell felfogni” (Stark —Nee 1986: 16).
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Munkaattitüdők Magyarországon és az Egyesült Államokban

A  magyarországi és az egyesült államokbeli foglalkozási viszonyok különbségeiről továb
bi ismereteket szerezhetünk, ha megvizsgáljuk a munkaattitűdökre vonatkozó adatokat. 
Az elemzés kiinduló feltevése az, hog a munkaattitűdök eredetét és nagy részben 
formálódását is azok amelyek a dolgozók környezetéül szolgáló struktúrák és társadalmi 
intézmények határozzák meg; az attitűdök az őket motiváló érdekeket tükrözik s az 
előnyöket, melyeket munkájuk révén akarnak elérni.

Az itt bemutatott adatokat az 1989-es nemzetközi társadlomkutatási program (ISSP) 
keretében gyűjtöttük. Tizenegy ország vett részt ebben a munkához kapcsolódó értékekre 
és attitűdökre irányuló nemzetközi kutatásban. Az adatokat a kérdezettek által kitöltött 
kérdőívekkel gyűjtöttük; a kérdezetteket háztartások szerinti mintavétellel választották 
ki úgy, hogy minden országban a népességre vonatkozóan reprezentatív mintát alkottak. 
Az amerikai kutatás a chicagói National Opinion Research Center (Országos Közvéle
ménykutató Intézet) vezetésével folytatott átfogó társadalomkutatási program része volt 
(vezető kutatók: James A. Davis és Tom Smith). A magyar vizsgálatot a TÁRKI vezette 
(Kolosi Tamás).

A munka jelentése

Munka iránti elkötelezettség

Az a valamikor oly szilárd meggyőződés, hogy a munkaetika központi jelentőségű az 
amerikai kultúrában, s az Amerikai Egyesült Államoknak mint ipari hatalomnak a 
dominanciája a munkára motiváltságnak, a munka iránti elkötelezettségnek köszönhető, 
elhalványult az évek során. A tömegkommunikáció és a tudományos írások egyaránt 
hangoztatják: az amerikai társadalomban komoly feszültségeket okoz, hogy az emberek 
nem látják munkájuk értelmét (Lincoln — Kalleberg 1990). Ugyanezt mondják a szocia
lista országok munkásairól: széles körben elterjedt nézet, hogy kiharcolták a „nem 
keményen dolgozni” jogát (Burawoy —Lukács 1985: 727) Ez azt sejteti, hogy a munka 
iránti elkötelezettséget tekintve nincs nagy különbség az egyesült államokbeli és a magyar 
dolgozók között.

Az 1. táblázat vegyes képet mutat erről. Egyrészt azt látjuk, hogy a magyarok inkább 
tekintik a munkát „az ember legfontosabb tevékenységének”. Másrészt az amerikaiak 
nagyobb arányban vallják, hogy a munkában tőlük telhetőén a legtöbbet megteszik, még 
akkor is, ha ez életük munkán kívüli részének rovására megy. Ez utóbbi egybecseng azzal 
a sztereotípiával, hogy a szocialista országokban a munkásokat semmi sem ösztönzi 
kemény munkára. Ezt számos oknak tulajdonítják: az elbocsátás (a munkaerőhiánynak 
köszönhetően) valószínűtlen, nincs szerszám és anyag; az állami szektorban takarékos- 
kodnak erejükkel, hogy a második gazdaságban is dolgozhassanak; a marginális keresetek 
vásárlóereje alacsony (Wiles 1977). Ez a kemény munka hiányára vonatkozó megállapítás 
ellentmond Burawoy és Lukács megfigyelési adatokra alapozott véleményének, miszerint 
a magyarok éppen olyan keményen dolgoznak, mint az amerikaiak (Burawoy —Lukács 
1985). Az eltérés egyik lehetséges magyarázata (a módszerek különbözőségén túl) az, 
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hogy az ISSP adatok egy szélesebb magyar mintából származnak: Burawoy és Lukács 
következtetése szerint azokra a munkásokra vonatkoztatható, akik darabbérben dolgoz
nak.

1. táblázat. A  munka jelentése — Egyesült Államok cs Magyarország

Mért változó___________________________________USA____________Magyarország

A munka a legfontosabb tevékenység 2.980 3.705
A munka csak pénzkereset-nem több 2.504 3.174

(1 — nagyon nem ért egyet, 
5 — nagyon egyetért)

Melyik állítás írja le legjobban az Ön 
hozzáállását munkájához?

0 — olyan keményen dolgozom, 
amennyire kell vagy keményen 
dolgozom, de csak annyira, hogy
ne zavarjon munkán kívüli dolgaimban;
1 — fontos, hogy a lehető legjobban 
dolgozzam, még akkor is, ha ez néha 
érinti munkán kívüli dolgaimat is)

0.613 0.364

Mennyire fontos
az állásbiztonság 4.470 4.504
a magas jövedelem 4.047 4.368
a jó előmeneteli lehetőségek 4.320 3.787
a szabadidő 2.998 3.896
a rugalmas munkaidő 3.550 3.755
az érdekes munka 4.354 4.078
az önálló munka 3.935 3.891
a társadalom számára hasznos munka 
(1 — egyáltalán nem fontos,
2 — nagyon fontos)

4.013 4.212

Tételezzük fel, különböző állások között 
választhatna. Ön személy szerint 
melyiket részesítené előnyben?

Alkalmazott (-0) vagy önálló (-1) 0.630 0.380
Kis (-0) vagy nagy (-1) vállalatnál 
Hivatalban, kereskedelemben

0.389 0.407

vagy szolgáltatásban (-0) 
vagy feldolgozóiparban (-1) 0.287 0.601
Államigazgatásban vagy közintézménynél (-0) 
vagy magán üzleti szférában (-1) 0.676 0.387'
Fonás: ISSP Adatok, 1989 
**

Az országos átlagok eltérése p < 0.001 szinten szignifikáns (másodlagos t-próba).

35



Munkával kapcsolatos értékek

Mélyebben megérthetjük, milyen jelentést tulajdonítanak a munkának e két országban, 
ha megvizsgáljuk egyrészt, melyek a munkásoknak a „kívánatosról alkotott fogalmai” a 
munkával kapcsolatban, másrészt pedig hogy a munkának mely oldalait tekintik a 
legfontosabbaknak.

Kertesi és Sziráczky szerint a magyar munkások célorientáltak, s a két fő gazdasági 
céljuk: a kereset maximalizálása, illetve az erőikkel való racionális takarékoskodás 
(Kertesi — Sziráczky 1985). Az anyagi ösztönzők fontosságát mások is megállapították 
(például Héthy—Makó 1989: 11, 26). Jelentőségük azért ennyire kiugró Magyarorszá
gon, mert nincsenek egyéb elérhető presztízsszimbólumok, s még nő is, ahogy a fogyasz
tási lehetőségek bővülnek. A második célon Kertesi és Sziráczky azt érti, hogy a 
munkások egy része főállásában inkább „szabadidejének” növelését választja, amit 
azután arra fordíthat, hogy a második gazdaságban pénzt keres. A „kettős státuszú 
munkások” arra törekednek, hogy közepes erőkifejtéssel stabil bérszínvonalat érjenek 
el, mivel a nagyobb erőkifejtés korlátozná a vállalaton kívüli (vagy, mint később szó lesz 
róla, a gmk-ban folytatott) pénzkeresést. Ennek az az oka, hogy ugyanannyi munkával 
nagyobb jövedelmet lehet elérni a második gazdaságban, mint az állami szektorban. Az 
ilyen kereseti lehetőségek a második gazdaságban nem ennyire elérhetők, és kevésbé 
általánosak is az Egyesült Államokban.

Az 1. táblázatban bemutatott eredmények nagymértékben alátámasztják ezeket a 
hipotéziseket. Először is, a magyar munkásokat a gazdasági ösztönzők erősebben moti
válják, mint az amerikaiakat: a magyarok nagyobb arányban értettek egyet azzal, hogy a 
munka csupán pénzkereset; s nagyobb fontosságot tulajdonítottak a magas jövedelmek
nek. Másodszor, összhangban az egységnyi erőkifejtésre eső jutalom maximalizálásának 
hipotézisével, azt látjuk, hogy a magyarok számára fontosabb az a munka, amelyik mellett 
több a „szabadidő”, s fontosabb a rugalmas időbeosztás.

A munkának tulajdonított értékekkel kapcsolatos több más felismerés is megfelel a 
várakozásoknak. Az amerikaiak számára fontosabb az érdekes munka (Kalleberg 1977), 
nem volt viszont lényeges különbség a két ország munkásainak véleménye között abban, 
hogy mennyire fontos az önálló munkát lehetővé tevő állás. Összhangban azzal a széles 
körben vallott nézettel, hogy az amerikaiak erősen karrier-orientáltak, az 1. táblázat jelzi, 
hogy előbbre sorolták az előrejutási lehetőséget, mint a magyarok.

Az értékek másik összetevője az a törekvés, hogy a munkát egy meghatározott 
kontextusban végezhessék. Az 1. táblázat szerint az amerikaiak nagyobb arányban sze- 
eretnének önállóak lenni. Emellett a magyarok nagyobb hányada részesíti előnyben a 
feldolgozóipari munkát, ami talán szintén azzal magyarázható, hogy az itt dolgozóknak 
több lehetőségük van részt venni a második gazdaságban. Ugyancsak a magyarok nyilat
koztak úgy nagyobb számban, hogy inkább az állami, mint a magánszektorban dolgozná
nak. Ez valószínűleg az állami szektorban való részvétel relatív előnyeit tükröz Magyaror
szágon (ebben a szektorban — beleértve a mezőgazdasági szövetkezeteket — dolgozott 
a munkaerő 94 százaléka, a magánszektor gyors bővülése ellenére; lásd TÁRKI 1990).
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Gábor így ír: „az évtized második felében és az 1981 — 1982-től bevezetett minden 
engedmény ellenére a magyar magánszektor még mindig nem vált az államival egyenér
tékű gazdasági intézménnyé” (Gábor 1985: 168). Kertesi és Sziráczki is megjegyzi, hogy 
„a második gazdaságbeli jövedelemszerzés lehetőségében meglévő különbségeken túl 
összetettebb tényezők is rávilágítanak az állami szektoron belüli munkavégzés fontossá
gára, nevezetesen a második gazdaságban valamilyen tevékenységet folytató munkások 
népes csoportjának vállalatokon belüli pozíciói, kapcsolatai és információi” (Kertesi — 
Sziráczki 1985: 232).

Az állások előnyei

Vannak-e eltérések abban, ahogyan a magyarok és az amerikaiak érzékelik az állások 
ösztönzőit és jutalmazását? Erre válaszolnak a 2. táblázatban bemutatott adatok.

2. táblázat. A z állások előnyei — Egyesült Államok és Magyarország

Mért változó USA Magyarország

Melyik állítással mennyire ért egyet
az Ön főállásával kapcsolatban?

Az állásom biztos 3.909 3.763*

A jövedelmem magas 2.795 2.273*
Jók az előmeneteli lehetőségeim 3.000 2.228**
A munka mellett sok szabadidőm van 2.785 2.377**
Rugalmas a munkaidő 3.204 2.623**
Érdekes a munttâm 3.887 3.597**
Önállóan dolgozom 3.921 3.753”
A munkám hasznos a társadalomnak 3.853 3.972*
(1 — nagyon egyetért,
5 — nagyon nem ért egyet)

Önállóság: Melyik állítás illik 
leginkább az Ön munkájára?
(1 — nem tudom előre tervezni 2.239 1.884*’
a napi munkámat;
2 — részben meg tudom előre 
tervezni a munkámat;
3 — előre meg tudom tervezni a munkámat)

Munkaerőpiaci esélyek: Ha valamilyen 2.529 3.355**
okból elveszítené az állását, s aktívan 
keresne másikat, véleménye 
szerint mennyire könnyen találna?
(1 — nagyon könnyen; 5 — nagyon nehezen)

Fonás: ISSP A datok, 1989

* Az országos átlagok eltérése p < 0.001 szinten szignifikáns.
Az országos átlagok eltérése p < 0.001 szinten szignifikáns (másodlagos t-próbák)
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Az amerikai munkások nagyobb arányban válaszolták azt, hogy a főállásukból szár
mazó jövedelmük „magas”. Ez alátámasztja egyfelől azt az általános nézetet, hogy az 
egyesült államokbeli jövedelmek viszonylag magasak, másfelől azt a megfigyelést, hogy 
az első gazdaságban végzett munkával (amire a kérdés vonatkozott) Magyarországon 
sokan nem tudják fenntartani az életszínvonalukat. Ezt megerősítik a magyar népesség 
körében folytatott közvélemény-kutatások: 1990 elején 41 százalék válaszolta, hogy a 
hónap végére általában elfogy a pénze, 9 százaléknál mindig ez a helyzet, s 81 százalék 
állította, hogy életszínvonala egy év alatt csökkent (TÁRKI 1990).

Az amerikaiak nagyobb része tudja megtervezni napi munkáját, s (valamivel) többen 
dolgoznak önállóan. Ők azok, akik nagyobb arányban állították, hogy a munkájuk érdekes 
— ez a fogalom legalábbis az Egyesült Államokban szorosan kapcsolódik az autonóm 
munkavégzéshez. A magyar munkások válaszaiból kitűnő kisebb önállóság egybecseng 
a magyarországi munkavégzés más leírásaival. Héthy és Makó (1989) például megálla
pítja, hogy a taylorizmus általános, legalábbis a feldolgozóipari vállalatoknál. S bár az 
autonómia talán nő a vállalati gazdasági munkaközösségek elterjedésének köszönhetően, 
amelyek (elméletileg) maguk dönthetnek a munkavégzés módjáról, Tímár becslése 
szerint (1985: 256) az összes foglalkoztatottaknak legfeljebb 5 — 10 százaléka vgmk-tag 
(annak ellenére, hogy a gazdasági szervezeteknek mintegy felében, az ipari vállalatok 56 
százalékában, az építőipari szervezetek 67 százalékában van vgmk). A felmérés „auto
nómia-kérdése” — vagyis az a kérdés, hogy a munkások meg tudják-e tervezni napi 
munkájuk beosztását — talán nem alkalmas arra, hogy a magyar és az amerikai 
munkások lehetőségeinek eltéréseit megvilágítsa. David Stark (személyes beszélgetésben 
kifejtett) véleménye az, hogy a magyar munkások a műhelyekben önállóan dönthetnek, 
sőt, így is kell tenniük a termelési folyamatban rejlő bizonytalanságok miatt, amelyekhez 
alkalmazkodniuk kell. Ez a „kényszerű autonómia” azonban nem feltétlenül tükröződik 
arra a kérdésre adott válaszaikban, hogy meg tudják-e előre tervezni munkájukat.

Meglepőbb, hogy a magyarok nagyobb arányban állították: nehezen találnának másik 
állást, ha a jelenlegit valamilyen okból elveszítenék (lásd a 2. táblázatot). Ez első 
pillantásra ellentmondani látszik annak az általános véleménynek, mely szerint az 
Egyesült Államokban nagyobb a munkanélküliség, mint Magyarországon, ahol munka
erőhiány van (Tímár 1985; Stark 1986), s 1990 első felében a munkanélküliség alacso
nyabb volt egy százaléknál (TÁRKI 1990). Kertcsi és Sziráczki azonban magyarázatot 
ad a válaszokban rosszabbnak ítélt magyarországi munkaerőpiaci lehetőségekre: a 
vállalatok sokszor nagy pénzt fektetnek speciális képzési programokba, ezzel is biztosítva 
az elit munkások megtartását. Ha állást akarnának változtatni, szakértelmüket máshol 
nem használhatnák; ez a mechanizmus tehát a vállalathoz köti őket, növeli ragaszkodá
sukat a céghez (Kertcsi — Sziráczky 1985: 227). Tímár (1985: 254) azt is megjegyzi, hogy 
egyes — például a fehérgalléros — foglalkozásokban nincs munkaerőhiány.

Mint várható volt — a 2. táblázat szerint — , a magyarok közül kevesebben mondták, 
hogy nagyon kedvezőek az előmeneteli lehetőségek (lásd Héthy — Makó 1989). Ez a 
vállalatokon belüli munkaerőpiacok eltéréseit tükrözi: az Egyesült Államokban a 
lépcsőfokok rendszerének az a célja, hogy segítse a munkások előrejutását,
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Magyarországon ezek a belső piacok többletjövedelmet kínálnak jobb munkát azonban 
nem mindig (Stark 1986).

Amint azt az összehasonlító társadalomkutatás módszertani irodalma gyakran hang
súlyozza (Przeworski —Teune 1970), átlagok országok közötti összehasonlítása vélemé
nyek mérése alapján (úgy, ahogy az 1. és 2. táblázatban tettük) nagyon kockázatos, mivel 
ez a módszer érzékeny a kulturális értelmezés ülönbségeire. Közismert például, hogy az 
amerikaiak többnyire lendületesek és optimisták, a magyarok viszont a legpesszimistáb
bak közé tartoznak Kelet-Európábán. Nem árt tehát, ha a változók országokon belül 
mért kapcsolatait is összehasonlítjuk, például azt, hogy a munkások értékrendje és az 
anyagi elismertség hogyan befolyásolja a munkával való elégedettséget. Általában is 
biztosabb talajon állunk, ha regressziós görbéket és más, a kauzális összefüggésekre 
vonatkozó becsléseket hasonlítunk össsze, mint ha átlagokkal tesszük ugyanezt. Ez azért 
van így, mert az esetleg fellépő mérési torzítást elsősorban az értékek és attitűdök 
konstans túlhangsúlyozása (az amerikaiak esetében), illetve alulhangsúlyozása (a magya
rok esetében) okozza. Az ilyen típusú konstans hibák torzítják az átlagot (és a legkisebb 
négyzetes regressziós egyenletek metszéspontjait), nem befolyásolják azonban a varián
sokat és kovarianciákat, amelyek a hatásparaméterek (például meredekség) becslésének 
alapjai (lásd még Lincoln — Kalleberg 1990).

Elégedettség a munkával

Az elégedettség, amit az emberek munkával kapcsolatos értékeinek és az anyagi elis
mertségnek az összhangja határoz meg, átfogóan mutatja, hogyan vélekednek az embe
rek munkájukról (Kalleberg 1977). A 3. táblázat utolsó sora szerint az amerikaiak az 
átlagot tekintve elégedettebbek, mint a magyarok.

Az állással járó többi előny a két országban hasonlóan érinti az elégedettséget: az állás 
biztonságával és a magas jövedelmekkel egyaránt pozitív a kapcsolata.

Az Egyesült Államokban a férfiak a nőkhöz képest kevésbé elégedettek, ami össze
függhet azzal, hogy több magas elismertséget kínáló állás között választhatnak, ezért nem 
érzik annyira kielégítőnek a munkájukat. Magyarországon ugyanakkor ebből a szempont
ból nincs különbség a nemek között.

Végül a kor és az elégedettség között pozitív a kapcsolat Magyarországon, az Egyesült 
Államokban azonban még akkor sem az, ha az elégedettség más tényezőit vizsgáljuk (a 
kor szerinti eltérések egyébként nem szignifikánsak a két ország között). Kertesi és 
Sziráczki szerint Magyarországon a középkorú vagy idősebb munkások (és különösen a 
férfiak) közül kerülnek ki az elitmunkások, akik hosszabb ideje vannak a vállalatnál, és 
magasabb formális képzettséggel rendelkeznek. Emiatt erős az alkupozíciójuk és nagy a 
befolyásuk a vállalaton belül, ezek révén béremeléseket, kedvezőbb erőkifejtés — 
megbecsültség arányt érhetnek el (Kertesi — Sziráczki 1985). Stark (1986) is azt írja, hogy 
az idősebb munkások nagyobb arányban tagjai azoknak a befolyásos informális csopor
toknak, amelyek lehetővé teszik a belépést a vállalati belső piacokra.
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3. táblázat. Elégedettség a munkával — Egyesült Államok és Magyarország

Független
változó

USA
Nem
koeff.

Stand. Nem
koeff.

Magyarország
Stand.

Értékek
Állás biztonsága 0.104 0.066 0.095 0.056
Magas jövedelem -0.016 0.060 -0.015 0.054
Előmeneteli leh. -0.046 0.068 0.044 0.038
Érdekes munka -0.055 0.060 -0.173 0.047*"

Jutalmazás
Állás biztonsága 0.124 0.042" 0.223 0.042***
Magas jövedelem 0.132 0.046“ 0.103 0.047*
Előmeneteli leh. 0.140 0.042*" 0.023 0.046
Érdekes munka 0.460 0.045*" 0.307 0.044***a
Önállóság 0.164 0.054" 0.005 0.047a
Itányító (1) 0.031 0.084 -0.119 0.098
Nem (férfi-1) -0.259 0.079*" 0.020 0.07Г3
Kor 0.005 0.003 0.013 0.003***
Szakszervezeti tag -0.193 0.109 -0.027 0.073

(Konstans) 2.047 0.445 2.307 0.402

N 537 535

R-négyzet (korr.) 0.381 0.200

Főátlagok: ‘

Mennyire elégedett
munkájával? 5.439 4.895

(1 — teljesen elégedetlen,
7 — teljesen elégedett)

***P<0.001; ** P <0.01; *P <0.05.
a Az eltérés Magyarország és az USA között p <0.05 szinten szignifikáns (másodlagos t-próba).

Forrás: ISSP Adatok, 1989

A 3. táblázatból az is kiderül, hogy a magyarok számára érték az érdekes munka, de ez 
beteljesületlen marad (a munka elvárt érdekességét mutató együttható negatív, ha a 
tényleges érdekességet mérjük). Ez az ameriakaiaknál nem így van, bár a minták közötti 
különbség statisztikailag nem szignifikáns. Túl ezen, az Egyesült Államokban az elége
dettség szorosan összefügg azzal, hogy a munka mennyire érdekes, s az önállóság (amit 
azon mértünk, hogy a munka mennyire látható előre, vagy tervezhető), növeli az 
elégedettséget; Magyarországon azonban független attól (mindkét eltérés statisztikailag 
szignifikáns). Az amerikaiaknál a jó előmeneteli lehetőségek és az elégedettség között 
pozitív a kapcsolat, a magyaroknál nem.
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Összefoglalás és következtetések

A magyarországi és az egyesült államokbeli foglalkozási viszonyok, munkaattitűdök 
összehasonlításával lehetőségünk nyílik annak tanulmányozására, hogy a kapitalizmus és 
a szocializmus változó és eltérő intézményi kontextusai mikroszinten miként jelennek 
meg. A mostani a legmegfelelőbb időpont erre a vizsgálatra, hiszen a magyarországi 
privatizációs és decentralizációs folyamatok elindulása sok fontos kérdést vet fel azzal 
kapcsolatban, hogy mi a munka és a munkások szerepe a kelet-közép-európai átalakulási 
folyamatokban.

Elemzésünk a foglalkozási viszonyokról és a munkaattitűdöki ől olyan modellre épült, 
amely ötvözi a közgazdaságtani és a szociológiai megközelítéseket. Ennek alapján 
tárgyaltuk Magyarország és az Egyesült Államok intézményi kontextusaiban és a foglal
kozási viszonyok más elemeiben mutatkozó lényeges eltéréseket. A tanulmány empirikus 
része azokra az adatokra támaszkodott, amelyek a munkások munkával kapcsolatos 
értékeinek és attitűdjeinek a két országban a közelmúltban folytatott vizsgálatából 
származnak. 1989 talán nem a legalkalmasabb időpont volt a magyarországi munkaatti
tűdök felmérésére, hiszen ez az államszocializmus és a piacgazdaság kialakulása közötti 
átmeneti időszak egyik éve. Ennek ellenére az eredmények sok hipotézist megerősítettek 
a munkaattitűdökről, a munka jellemzőiről. A magyarok például fontosabbnak tartották 
a gazdasági ösztönzőket, az első gazdaságbeli rugalmas munkát, ellenben az amerikai 
munkások inkább értékelték az előmenetelt, az elismertség belső formáit.

A tanulmány megállapításai előzetes jellegűek, mivel csupán az eltéréseket és a 
hasonlóságokat írják le nagy vonalakban. A struktúrák részletesebb elemzésére van 
szükség, hiszen a munkaerőpiacok és a munkások is nagyon különbözőek mind Magyar- 
országon, mind az Egyesült Államokban. A munkaerőpiacok mindkettőben belső piacok, 
foglalkozási és marginális részpiacok kombinációi. A munkások törekvései és elvárásai 
különböznek a demográfiai tényezők ( nem, életkor, családi állapot, iskolázottság) és a 
szakképzettség szerint (Kertesi — Sziráczki 1985). Adataink további elemzésével kellene 
ellenőrizni ezeket a változókat, hogy megállapíthassuk: a munkához kapcsolódó értékek, 
és az állások által nyújtott megbecsültség országok közötti eltérései magyarázhatók-e az 
oktatás, foglalkoztatás, munkaerőstruktúra országonkénti sajátosságaival.

A két ország foglalkozási viszonyait és munkaattitűdjeit összehasonlító elemzé
sek legtöbbje egy vagy néhány szervezetben végzett intenzív esettanulmányokra épült 
(Burawoy—Lukács 1985; Stark 1986). Ezek felbecsülhetetlen értékűek, mivel megvilá
gítják a szocialista és a kapitalista munkaszervezet közötti lényeges különbségeket. Az 
esettanulmányokat azonban ki kell egészíteni széles körű, reprezentatív munkaerő- és 
szervezeti mintára épülő vizsgálatokkal, abból a célból, hogy képet alkothassunk a két 
ország összetett foglalkozási viszonyairól, munkaattitűdjeiről. Ez a tanulmány azok közül 
a problémák közül jelez néhányat, amelyeket a rendszerezett és átfogó magyarországi és 
egyesült államokbeli munka- és munkáskutatásnak vizsgálnia kellene.

Fordította: Kovácsy Tamás

41



Hivatkozások

Baron, James N. 1988: „The Employment Relation as a Social Relation”, Journal o f  the Japanese 
and International Economies, 2: 492 — 525.

Biggart, Nicole Woolsey 1991: „Explaining Asian Economic Organization: Toward a Weberian 
Institutional Perspective”, Theory and Society, megj. alatt.

Burawoy, Michael 1979: Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly 
Capitalism. Chicago: University of Chicago Press.

Burawoy, Michael 1983: „Between the labor Process and the State: Factory Regimes Under 
Advanced Capitalism ”, American Sociological Review, 48: 587 — 605.

Burawoy, Michael — János Lukács 1985: „Mythologies of Work: A comparison of Firms in State 
Socialism and Advanced Capitalism”, American Sociaological Review, 50: 723 — 737.

Edwards, Richard C. 1979: Contested Terrain. New York: Basic Books.
Eisenhardt, Kathleen M. 1989: „Agency Theory: An Assesment and Review”, Academy o f  

Management Review, 14: 57—74.
Fama, Eugene 1980: „Agency Problems and the Theory of the Firm”, Journal o f  Political Economy, 

88: 288 -  307.
Fischer, David Hackett 1970: Historians’ Fallacies. New York: Harper.
Friedman, Andrew 1977: Industry and Labour. London: Macmillan.
Gábor, István R. 1985: „The M ajor Domains of the Second Economy”. In: Galasi, Péter—György 

Sziráczki (ed.) Labor Market and Second Economy in Hungary. Frankfurt: Campus, 133 — 178.
G ra n o v e tte r , M ark  1985: „E conom ic A ction and Social S tructu re: the Problem s of 

Em beddedness”, American Journal o f  Sociology, 91: 481 — 5103.
Granovetter, M ark — Charles Tilly 1988: „Inequality and Labor Processes” . In: Neil J. Smelser 

(ed.) Handbook o f  Sociology. Beverly Hills: Sage Publications, 175 — 221.
H am ilton, Gary G. — Nicole Woolsey Biggart 1988: „M arket, Culture and Authority: A 

Comparative Analysis of Management and Organization in the Far Est”, American Journal o f  
Sociology, 94: 52 — 94. (Különszám.)

Héthy,Lajos—Csaba Makó 1989: Patterns o f  Workers’ Behavior and the Business Enterprise. 
Budapest: Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences and Institute of Labor 
Research, Hungarian State Office for Wages and Labor.

Kalleberg, A m e L. 1977: „Work Values and Job Rewards: A Theory of Job Satisfaction”, American 
Sociological Review, 42: 124 — 143.

Kalleberg, A rne L. — Ivar Berg 1987: Work and Industry: Structures, Markets and Processes. New 
York: Plenum.

Kalleberg, A m e L. —Torger Reve 1991a: „Contracts and Commitment: Sociological and 
Economic Perspectives on Employment Relations”, Human Relations, (megj. alatt).

Kalleberg, A m e L .—Torger Reve 1991b: The Organization o f  Employment Relations: Integrating 
Economic and Sociological Approaches. (Nem publikált tanulmány.) University of North 
Carolina at Chapel Hill.

Kertesi, G ábor —György Sziráczki 1985: „W orker Behavior in the Labor M arket”. In: Galasi, 
Péter —György Sziráczki (ed.) Labor-Market and Second Economy in Hungary. Frankfurt: 
Campus. 216 -  245.

Komái, János 1980: The economics o f  Shortage. Amsterdam: North Holland Publishing Company.
Lincoln, James R. — Arne L. Kalleberg 1990: Culture, Control and Commitment: A Study o f  Work 

Organization and Work Attitudes in the United States and Japan. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Marx, Karl (1867) 1967: Capital. Vol. I. New York: Modern Library.
Pennings, Johannes M .— Jaana Woiceshyn 1987: „A Typology of Organizational Control and Its 

M étaphores”, Research in the Sociology o f  Organizations, 5: 73 — 104.
Perrow, Charles 1986: Complex Organizations: A  Critical Essay. New York. Random House.
Pfeffer, Jeffrey—Gerald R. Salancik 1978: The External Control o f  Organizations. New York: 

H arper and Row.
Przeworski, Adam — Henry Teune 1970: The Logic o f  Comparative Social Inquiry. New York: John 

Wiley.

42



Rosen, Sherwin 1988: „Transactions Costs and Internal Labor M arkets”, Journal o f  Law, 
Economics and Organization, 4: 49 — 63.

Sabel, Charles—David Stark 1982: „Planning, Politics and Shop-Floor Power: Hidden Forms of 
Bargaining in Soviet-Imposed State Socialist Societies”, Politics and Society, 11: 439 — 475.

Sorensen, Aage B —Arne L. Kalleberg 1981: „An Outline of a Theory of the Matching of Persons 
to Jobs”. In: Berg, Ivar (ed.): Sociological Perspectives on Labor Markets. New York: Academic, 
4 9 -7 4 .

Stark, David 1986:„Rethinking Internal Labor Markets: New Insights from a Comparative 
Perspective”, American Sociological Review, 51: 492—504.

Stark, David —Victor Nee 1989: „Toward and Institutional Analysis of State Socialism”. In: Nee, 
Victor — David Stark (ed.) Rethinking the Economic Institutions o f  Socialism: Chinn and Eastern 
Europe. Stanford: Stanford University Press, 1—31.

TARKI 1990: Hungary ’90: Social, Political, Economic and other Current Information About 
Hungary. Budapest.

Tímár, János 1985: „Strategies and Realities for Employees and M anagement”. In: Galasi, 
Péter —György Sziráczki (ed.) Labor Market and Second Economy in Hungary. Frankfurt: 
Campus, 247 — 263.

Weber, Max 1947: The Theory o f  Social and Economic Organization. New York: Oxford University 
Press.

Wiles, Peter 1977: Economic Institutions Compared. Oxford: Basil Blackwell.
Williamson, Oliver E. 1985: The Economic Institutions o f  Capitalism. New York: Free Press.



’

'



A PRIVATIZÁCIÓ MAGYARORSZÁGI 
SAJÁTOSSÁGAI ÉS NÉHÁNY ÉRZÉKELHETŐ 
TÁRSADALMI HATÁSA

Magyarországon voltaképpen még el sem kezdődött az állami tulajdonon alapuló terv- 
gazdálkodásból a magántulajdonon alapuló piacgazdasággá átalakulás folyamata, amikor 
a társadalmi problémákra érzékeny szociológusok és más társadalomtudósok — főként 
a publicisztika szintjén — már hangot adtak kétségeiknek és reményeiknek az átalakulás 
feltételezett társadalmi fogadtatását, hatásait, kísérőjelenségeit illetően. A szakmai köz
nyelvben — és persze hamarosan az értelmiségi közbeszédben — számos új, többnyire 
képlékeny jelentésű fogalom bukkant fel vélt vagy valós társadalmi problémák jelzésére. 
Anélkül, hogy bármelyikkel érdemben vitába bocsátkozhatnék, csupán utalok néhányra.

Megjelent például a gazdasági átalakulás feltételezett velejárójaként a polgárosodás 
újra kezdődő folyamata. A gyakran idézett kifejezés Szelényi és Manchin tanulmánya 
alapján vált népszerűvé. A  szerzők Juhász Pál korábbi munkáira hivatkozva (Juhász 1975, 
1983) már 1985-ben úgy vélték, hogy a hetvenes évek közepén visszatért az 1945 és 1949 
közötti években elindult, majd rövidesen megszakadt polgárosodási folyamat.1 Értelme
zésükben a polgárosodás a falusi vállalkozó réteg újraszületését jelentette; tanul
mányukban a „polgárosodás” kifejezés a mezőgazdasági vállalkozás szinonimája 
(Szelényi —Manchin 1990). Szelényi későbbi munkáiban is szűkén értelmezi a polgáro
sodást. A polgárt a vállalkozóval azonosítja s a „tulajdonos-osztályt” tekinti a „polgári 
osztálynak” (Szelényi 1990). Ebben az értelmezésben szinte teljesen háttérbe szorul a 
polgár, polgárosodás szavaknak a nyugat-európai polgári társadalomhoz kapcsolódó 
tartalma, amelyben nem annyira a vagyonosodó vállalkozó, az üzleti élet szereplője a 
polgár, mint inkább a művelt, tanult, életvitelében határozott kulturális mintákat, társa
dalmi értékeket és normákat képviselő és továbbörökítő rétegek tagja.2

Mindenesetre — a szavak bizonytalan tartalmától függetlenül — a megszakított 
polgárosodás, a polgári tradíciók újraéledésének ígéretes lehetősége kezdettől fogva a 
magántulajdon egyik várható társadalmi hatásaként tételeződött.

Hasonlóan élénk társadalmi visszhangot keltett a régiből kinövő új elit víziója (Szalai 
1989), amely azután politikai színezetet is nyert: eszerint a régi hatalmi (káder-) elit 
önmentő akciója során belopja magát a gazdaságba, ahol elfoglalja a különféle vezető 
posztokat.

Megjelent, mint lehetséges veszély, az ország gazdaságára rátelepedő külföldi burzso
áziának hídfőállomásokat építő „komprádor értelmiség” — erre ugyancsak Szelényi Iván 
figyelmeztetett. A kialakuló tőkésosztály másik két rétegének az „új kispolgársághoz” 
tartozó kis magánvállalkozókat, továbbá az „elsősorban a korábbi vállalatvezetőkből, 
illetve az ő üzlettársaikból rekrutálódott” „új burzsoákat” tekinti (Szelényi 1990).

Felélénkült a dolgozói önkormányzatokról évekkel korábban megkezdett vita, amely 
ezúttal a dolgozók esélyeit firtatta a privatizálás során. Megfogalmazódott annak veszé
lye, hogy a tulajdonosváltás idején kisemmiződhetnek azok, akik a vagyont tudásukkal, 
kezük munkájával működtetik. A gazdaságban a valódi piaci verseny kialakulásának 
legfőbb feltétele — írta Szalai Erzsébet — „minél szélesebb rétegek tulajdonosi pozíci

Laky Teréz
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óba kerülése... Ezért a tulajdonreformnak nemcsak radikálisnak, de demokratikusnak is 
kell lennie... Ez a feltétele annak, hogy a jelenleg már érzékelhető szociális feszültségek 
rövid időn belül ne éleződjenek ki robbanásszerűen” (Szalai 1990:193).

A társadalomtudósok érzékeny jelzései mellett a legtöbb párt is utalt privatizációs 
programjában elkerülhetetlennek vélt közeli és széles körű társadalmi hatásokra. Az 
előbb-utóbb majd bekövetkező fellendülés ígérete ellenében a privatizáció velejárójaként 
vették tudomásul a társadalom széles rétegeit sújtó munkanélküliséget, feltételezve, hogy 
az új tulajdonos a túlduzzasztott létszámú üzemek, a nagy központi cégekbe szervezett 
kereskedelem, élelmiszeripar, a szolgáltatások sokféle országos hálózata, a nagy tervező- 
és kutatóhelyek dolgozóinak esetleg csak töredékére tart majd igényt, s létszámot tesz 
feleslegessé a fejlett világból érkező modern technika is. Ezzel szemben áll, mint a jövő 
ígérete, a vállalkozó, az innovatív, a saját üzlete gyarapításával az országot fellendítő 
független piaci aktorok sokaságának megjelenése, s e reménybeli új rétegre vár most a 
politika, a gazdaság.

A hétköznapokban azonban mintha sok minden másként történne ahhoz képest, ami 
nem is olyan régen még reális következménynek ígérkezhetett. A feltételezések termé
szetesen csak hosszabb idő múltán igazolódnak vagy cáfolódnak meg. A mindennapok 
sokféle folyamatában azonban már többféle — bár még képlékeny, lehetséges kimene
telű — hatás formálódik, néha nehezen elkülöníthetően a társadalom különböző rétegeit 
nap mint nap érő egyéb hatásoktól. Itt mégis megkísérlem, hogy — legalább vázlatos — 
leírást adjak az egyértelműen a magángazdaság kiépülése következményének tekinthető 
néhány hatásról, azokról, amelyek már viszonylag jól érzékelhetőek az átalakulás folya
matában. Állításaimhoz elég kevés a vitathatatlan tény, megalapozott vizsgálat, átfogó 
adat. Véleményemet elsősorban ezekre alapozom, de óhatatlanul fel kell használnom 
gyengébb érveket is: magam és mások módszeresen gyűjtött megfigyeléseit, a sokféle 
jelenségből leszűrhető következtetéseket.

Először is, magáról a privatizáció fogalmáról. A kifejezés általában az állami tulajdon 
magánkézbe adását jelenti. Magyarországon azonban ma többféle folyamatot is privati
zációnak neveznek; s tágabb értelemben valóban mindegyik valamilyen módon része a 
magángazdaság kialakulásának. Elemzésemben e tágabb értelmezést követem.

Magyarországon ma a gyakorlatban négyféle, a magángazdaságot építő „privatizáci
ós” — vagy annak nevezett — folyamat zajlik. Közös jellemzőjük, hogy a tervgazdaságból 
a piacgazdasággá alakulás többé-kevésbé önálló részfolyamatai. Mint részfolyamatok, 
lényegi jegyekben különböznek egymástól. Más-más indíttatásúak, lefolyásúak, s mind
egyikben a társadalom más-más rétegei érintettek elsődlegesen.

A négyféle folyamat kezdete is eltérő, és egyedi jellegzetességeik is folyamatosan 
módosulnak az újabb és újabb társadalmi-gazdasági hatásoknak alávetetten.

A magángazdaság kiépülésének négyféle folyamata — időrendben — a következő: 
1. a magánszektor természetes — az egyének, családok saját döntésétől függő — 
növekedése; 2. a vállalati kezdeményezésű „spontán privatizáció”, azaz a nagy állami 
cégek társasággá alakulása, decentralizációja, s ennek során a kisebb egységekből — 
esetenként vegyes tulajdonú — társaságok létrehozása; 3. az Állami Vagyonügynökség 
által kezdeményezett, elsősorban külföldi vásárlókra számító vállalateladások, továbbá 
a belkereskedelem és a vendéglátás kis üzleteit (vagy csak bérleti jogát) értékesítő ún. 
„előprivatizáció” vagy „kis-privatizáció”, valamint azÁ V Ü  engedélyével történő dolgo-
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zói résztulajdonlás; végül 4. a most kezdődő reprivatizáció, amelynek során tulajdonvá
sárlásra jogosító kárpótlási jegyet kapnak mindazok, akiknek tulajdonát államosították, 
vagy földjét az erőszakos szövetkezetesítéssel elvették.

Említettem, hogy e négyféle folyamat mindegyikében a társadalom más-más rétegei 
érintettek elsődlegesen. Rögtön hozzáteszem: a társadalom meghatározó többsége még 
nem érintett, bár a kétségek és remények már úgyszólván minden családot elértek. A 
következőkben röviden a négyféle folyamat néhány jól érzékelhető társadalmi hatását 
igyekszem felvázolni.

A magánszektor természetes növekedése
Ide tartoznak mindazok az egyéni vagy társas vállakózások, amelyekben magánszem élyek 
saját elhatározásból, egyéni döntés alapján független, önálló piaci szereplővé — akárcsak 
önfoglalkoztatóvá — válnak. (Az egyéni formák: kisiparosok, kiskereskedők, önálló 
vállakozók. A társas formák: 1982-től a gmk-k, 1989-től a részvénytársaság, a kft, valamint 
a közkereseti és a betéti társaság.)

A magánszektor — mint közismert — 1982-től jutott előbb szerény, majd fokozato
san javuló fejlődési lehetőségekhez. 1980-ban a magánszektor a keresők mindössze 3,4 
%-át foglalkoztatta — 1982 után a szám lassan, óvatosan növekedett. 1990-ben a KSH 
adatai szerint az aktív keresők 11%-a működött a magánszektorban, beleértve a szerző
déses részlegek vezetőit és a mezőgazdaság önálló vállalkozóit is, alkalmazottaikkal és a 
munkában főfoglalkozásúként részt vevő családtagjaikkal együtt. Ténylegesen a magán- 
szektor létszáma az aktív keresők kb. 24-26% -a lehet.3

1. táblázat. A z aktív keresők megoszlása szervezeti fonnák szerint

Szervezeti forma 1983 1987 1988 
január 1.

1989 1990

Vállalatok, szövetkezetek 95,1 93,2 92,8 91,6 89,0
Társas vállalkozások0 0,3 1Д 1,0 1,1 1,0
Magánvállalkozások 4,6 5,7 6,2 7,3 10,0

Ebből:
szerződéses részlegek
vezetői 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2
önálló kisiparosok0 1,8 2,0 2,2 2,5 3,9
önálló kiskereskedők6 0,5 1,1 1,3 1,4 1,6
magánfuvarosok6 0,2 0,4 0,5 0,6 1,0
önálló gazdálkodók6 1,7 1,6 1,6 2,1 2,7

Aktív keresők összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: A nemzetgazdaság munkaerőhelyzete a 80-as években. KSH 1991. 20. old.

a Ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsopotok, gazdasági munkaközösségek, polgári jogi társasá
gok, betéti társulások főfoglalkozású tagjai, alkalmazottai és segítő családtagjai együtt.

6 Alkalmazottaikkal és segítő családtagjaikkal együtt.
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A  magánszektor természetes növekedése — mint az adatok is mutatják — 1982 után 
is elég lassú folyamat volt, bár egy-két éve kétségkívül felgyorsult. (A kisiparosok 
számának növekedése az előző évhez képest: 1985-ben 1168, majd rendre: 947, 5090, 
6931 és 1989-ben 10 087; az alkalmazottaik számának növekedése 1985-től rendre: 1724, 
1694,14 237,17 024,17 633. A magánkereskedők esetében folyamatos, lassú növekedés 
volt. A gmk-kban a főfoglalkozásúak száma évek óta mintegy 25 000 fő. Egyéni vállalko
zóként 4868 fő jegyeztette be magát 1989-ben (ez az adat azonban részben fedi az 
előzőekben számbavetteket); 1990-ben számuk — a társadalombiztosítás statisztikái 
szerint 170 000,1991 harmadik negyedévében 225 000 volt.

A  magánszektor új szervezeteiben úgyszólván minden társadalmi réteg képviselői 
megjelennek, bár — mint az adatok tanúsítják — egyelőre inkább csak szórványosan. 
Saját, a KSH Társadalmi Statisztikai Osztályával közösen, a TS 3-1 kutatási program 
keretében 1988-ban végzett csaknem 4000 főfoglalkozású vállalkozóra kiterjedő repre
zentatív vizsgálatunk szerint a vállalkozásokat zömmel szakképzettséggel rendelkező 
munkások (46 %), valamint felsőfokú diplomával rendelkezők (20 %) alapították. 
(Jellemző, hogy a mintában szereplők csupán 9,1%-a végzett 8 általánost vagy annál 
kevesebbet, lásd Kuczi — Vajda 1990.)

Ez az óvatosan növekvő magánvállalkozói réteg erősen heterogén: az egyedül dolgozó 
javító-szolgáltató kisiparostól a családi összefogással működő kis boltokon át az orszá
gosan ismert nevű, néhány száz, nagyra nőtt magánvállalkozásig terjed.

Időközben (1988 — 1990-ben) e körben jelentek meg a munkanélkülieknek szánt ún. 
újrakezdési kölcsön segítségével vállalkozásba kezdők is, egy felmérés adatai szerint 
mintegy 42 ezren, akik családtagjaikkal, alkalmazottaikkal együtt mintegy 60 — 70 ezer 
embernek teremtettek munkalehetőséget (MüM 1991).

A  magánvállalkozók rétegére jellemző, hogy mintegy 80%-uk csupán személyi jöve
delemadót fizet, minthogy ellenőrizhető forgalmuk nem éri el a vállalkozói adófizetési 
kötelezettség alsó határát. Ez fontos jelzés, még akkor is, ha tudjuk, hogy az ellenőrizhető 
forgalom esetleg csak a töredékét teszi ki a valóságosnak, s mögötte az adóhivatal elől 
gondosan eltitkolt, de célratörő jövedelemszerzés zajlik.

Kétségtelen azonban, hogy a mai magyar magánvállalkozói réteg meghatározó több
ségét a szerény tőkével, vagy éppen tőke nélkül, némi szerszámmal és szaktudással 
rendelkező kisiparosok, kiskereskedők alkotják. Egy korábbi dolgozatomban (Laky 
1987) úgy jellemeztem — a vállalkozóktól megkülönböztetve — ezt a réteget, mint 
„kistermelőket”, akiknek célja a család megélhetésének biztosítása, a mintaadó társada
lmi réteg fogyasztási szokásainak követése, színvonalának elérése. Gazdasági szerepük: 
a kereslet kielégítése meghatározott tevékenységi körben, a tevékenységhez szükséges 
tőkebefektetéssel és munkavégzéssel. A „kistermelők” a kereslet változásaira csak az 
adott tevékenységi körben, a meglévő adottságok (befektetett tőke, kialakult munkaszer
vezet) által behatárolt mozgástérben reagálnak. Kínálatuk óvatosan, a megélhetési 
létalapot nem veszélyeztető mértékben növekszik. A kistermelők sokasága nem növeke
désre, hanem stabilitásra, a megélhetéshez-fennmaradáshoz szükséges vevőkör létreho- 
zására-megőrzésére törekszik. Tőkét a szükségesnek tekintett minimális mértékben 
fektetnek be (a stabil piaci helyzet megszerzéséhez-megtartásához szükséges berende
zések, gépek, műhely). A z újabb tőkebefektetéseket, a termelési eszközök modernizálá
sát — mint a stabilitás feltételét — csak a konkurencia léte kényszeríti ki. (Ma ezt
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annyiban helyesbítem, hogy ha a konkurencia még nem is, de láthatóan az infláció is 
kiválthat némi befektetést. A pénz értékének védelmét szolgálhatják az olyan, ma 
országszerte tapasztalható befektetések, mint az üzlethelyiségek újjáépítése, modernizá
lása, a márványlapos portálok és padlók, — mert az ingatlanokra fordított pénz nemcsak 
értékét őrzi, hanem busásan meg is térülhet, ha valamilyen oknál fogva át- vagy el kell 
adni, például, mert a vállalkozás megbukott.)

A nem vállalkozó, hanem kistermelő típus jellemzői — úgy tűnik — nem változtak. 
E réteg tagjainak többsége a növekvő recesszióban szívósan próbálja védeni elért — és 
az átlagos magyar családokénál többnyire még mindig magasabb — jövedelemszintjét; 
ha kell, szinte nyíltan vállalt adócsalással is, például a számlaadási kötelezettség megta
gadásával. Törekvéseik másik kárvallottja rendszerint a vevő — érzékelhetően terjednek 
a vevők becsapásának, megkárosításának a keleti bazárokban honos trükkjei. E réteg 
sokféle csoportjának így is romlik a helyzete: például az igényekhez képest túl nagy kínálat 
miatt a taxisoké, a betévedő vevőkre váró butikosoké, a csökkenő keresletet minden nap 
átélő kiskereskedőké. A réteg alján megjelentek a magánszektor új szereplőiként a 
leszállított áru cigarettát, amerikai sorsjegyet, WC-papírt, divatja múlt pólót és minden 
elképzelhető cikket kínáló utcai árusok, az újrakezdési kölcsönt seprűkészítésre felvevő 
cigánycsaládok. A magánszektorhoz tartozók másik pólusát képviselik a vállalkozói elit 
tagjai, az ország kirakatában — tv-ben, képeslapokban — gyakran látható nagy cégala
pítók, a jövendő magyar nagyvállalkozói réteg letéteményesei. A vállalkozói elitről kevés 
a valós ismeretünk, bár néhány nevet, sikeres karriert úgyszólván az egész ország ismer.

Az elit méretéről két, ellentétes információval rendelkezünk. Az egyik a hazai 
GYOSZ-alapítás kapcsán napvilágot látott híradás: a kezdeményezők legalább 20 — 30 
milliós saját vagyonnal rendelkező magyar magáncégek tulajdonosaival kívánták létre
hozni. Nos, összesen mintegy 30 ilyen céget találtak a VOSZ nyilvántartásában — ők 
alapították meg a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségét (Népszabadság, 1990. aug. 
14.). Ezzel szemben Matolcsy György úgy ítéli meg, hogy az 1990-es évtized elejére — 
zömében az 1980-as évek második felében kibontakozó vállalkozói folyamatok eredmé
nyeként — megszületett a magyar nagytőke. „Ez a 20 MFt feletti vagyonok tőkésítésével 
alakul ki, ma már többszáz nagyvállalkozó, vállalkozó család esetében családonként több 
százmillió forintos vagyont jelent.” Véleménye szerint 1989-1990-ben „Már felbukkant 
az 1990-es évtized vagyonfelhalmozódásának legjellemzőbb jelensége: egy nagy üzletből 
— privatizáció, külföldi tőkebevonás, kereskedelmi közvetítés, infrastrukturális felérté
kelődés előrelátása — nagy vagyonokra lehet szert tenni. Az 1980-as évek végére 
megszületett a magyar nagytőke, amely persze még csak magyarországi viszonylatban 
nagy; a gyárak, értékpapírok, ingatlanok és a zömében külföldön tartott valuta esetében 
sem éri el az 1 Mrd Ft-os vagyont — de több száz család esetében eléri a több százmillió 
forintos vagyonértéket” (Matolcsy 1991). S még egy adalék: A Privát Profit című folyóirat 
1990 decemberétől invitálja a vállalkozókat az általa alapított klubba, a budapesti 
Ballantine’s Club exkluzív helyiségébe. A klub — mint hirdeti — „egy zártabb ’világ’ 
azok számára, akik kötődni szeretnének az egyívásúak laza közösségéhez”. A klub tagsági 
díja havi 7500 Ft. 1991 nyarán az ország minden részéből mintegy 250 tagja volt a klubnak.

Ha Matolcsy becsléseit elfogadjuk: több száz nagytőkés, vállalkozásból meggazdago
dott család van ma Magyarországon (bár nem biztos, hogy mindegyik vállalkozik is a 
vagyonával). Társadalmi eredetükről keveset tudunk; a sokat szereplők között tehetséges
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szakmunkás, magasan képzett diplomás, s az első privatizációs vállalatátalakítási akció 
tüzéhez közel került — ugyancsak diplomás — szakértő egyaránt van.

A magánszektor természetes növekedésének, a vállalkozásba kezdő kis- és nagyvál
lalkozók számbeli gyarapodásának legfőbb feltétele a fizetőképes kereslet mértéke — 
recesszióban nemigen számolhatunk az új vállalkozások számának gyorsuló növekedé
sével. Különösen a mezőgazdasági vállalkozások gyors gyarapodásához fűzött reménye
ket kérdőjelezi meg most a növekvő értékesítési válság; és eltűnőben van a háztáji 
gazdaságok árutermelő potenciálját egykor hathatósan erősítő szimbiózis, a tsz-ekkel 
együtt gazdálkodás. Kialakulhatnak persze más utak. A magánszektornak ma jelentős 
természetes tartaléka van: a mezőgazdaságon kívül az a kb. 200 ezer, legálisan (és az 
ismeretlen számú, de ugyancsak százezres nagyságrendű, illegálisan) mellékfoglalkozású 
vállalkozó (kisiparos, gmk-tag, ISZSZCS tag és alkalmazott), akik már évek óta építik a 
saját kis piacukat. Önállósulásuk a helyzetükből adódó kényszerek és késztetések függ
vénye (főállású munkahelyük megszűnése, saját piacuk kiépítettségének mértéke stb.).

A „spontán privatizáció”
A vegyes tulajdonú — állami és külföldi és/vagy belföldi magántőkén alapuló — 
vállalkozások létrejötte és szaporodása jelentős mértékben a nagy gazdálkodó szerveze
tek ún. „spontán privatizációjával” függ össze. Mint köztudott, 1988 — 1989-ben, a 
társaság; majd az átalakulási törvény adta lehetőségeket kihasználva, nemegyszer a csőd 
elől menekülve több nagyvállalat társasági formába alakult át. Ez kezdettől csupán a 
szervezet decentralizálását jelentette: a nagyvállalat részlegei formailag önállósultak, a 
vállalati központ pedig holdinggá, vagyonkezelő központtá alakult át. Az első ilyen 
társaságokban résztulajdonossá vált a számlakezelő (állami) bank, a vevők és a beszállí
tók egy része (általában állami vállalatok), s a cég önállósult részlegei is egymás 
tulajdonosaivá váltak. A  spontán privatizációnak nevezett eljárást elemezve Móra Mária 
joggal nevezte azt az állami vállalatok álprivatizációjának, mert a decentralizálás és az új 
részvénytulajdonosok belépése mit sem változtatott a végső tulajdonos állami jellegén 
(Móra 1990).

Ily módon több ezer új társaság jött létre.

1988 1989 1990 1991
______________________________________________________________ IX. hó___________

Rt 116 307 646 968
Kft 451 4485 18 317 33 581

Forrás: Statisztikai Havi Közlemények, 1991/10. 72.old.

A  nagy szervezetek társaságokká osztódása során szaporodtak a kis alaptőkével létreho
zott, vegyes tulajdonú társaságok is. Ahol lehetett, megkíséreltek külföldi partnert is 
bevonni, illetőleg a dolgozók egy (kis) hányada is társként léphetett be a társaságba, 
jellemzően kft-be.

Az adatok szerint 1990-ben 3539 vegyes (tőkés és belföldi) tulajdonú gazdasági 
társaság alakult; 90%-uk szerény, legfeljebb 10 millió Ft-os törzstőkével. (Forrás: Cég- 
hírnök. Közli: HV'G, 1991. ápr. 6.)
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Arról, hogy e társaságokban mi a hazai és a külföldi tőke aránya, illetőleg hogy a 
magyar partner tőkéjéből mennyi van állami, illetőleg magántulajdonban, egyelőre nincs 
adat.

Az állami cégek „spontán privatizációjaként” végrehajtott formaváltás, bár a cégek 
egyre nagyobb hányadát érintette, a tapasztalatok szerint csak csekély mértékben jelen
tett tulajdonosváltást. A társasággá alakulás, amely 1992-től minden cég számára köte
lező, továbbra sem egyéb — amíg vevő nem jelentkezik — , mint az állami tulajdon 
formaváltása.

A spontán privatizációt fel-fellángoló társadalmi viták övezték. Az első vita a régi, 
hatalommal összefonódott menedzserréteg tagjainak önátmentési próbálkozásait kísér
te. Néhány eset azt mutatta: állami és pártvagyon csúszik át valamilyen új, az állami 
irányítás hatóköréből kikerülő társasági formába, s ezek vezető posztjain megjelennek a 
pártállami apparátus egykori, különféle rangú vezetői. Az indulatokat szította és leszá
molást követelt a hatalomra került párt Justicia-programja. Noha a hamu alatt még izzik 
a parázs, s az indulatok tüze még felszítható, a változások közepette az ,átmentés” 
társadalmi problémája — legalábbis a tömegkommunikációban — némileg háttérbe 
szorult.

A liberális társadalom értékeire hivatkozó vélemények józanságot kértek: a régi 
politikai hatalom veszteseinek módot arra, hogy a gazdasági életben boldoguljanak. 
Hegedűs András, aki korábban élesen bírálta „a nómenklatúra alapján kiválogatott” 
gazdasági menedzsmentet, most így foglalt állást: „Csínján kellene bánnunk az ’átmentés’ 
kifejezéssel is. Nagy nyilvánosság előtt le kellene lepleznünk a gazdasági életben működő 
nómenklatúra-díszfigurák azon törekvéseit, hogy a privatizáció révén megőrizzék pozí
ciójukat. Elő kellene segíteni viszont a nehéz körülmények között is hatékonyan, kemé
nyen dolgozó profi menedzserek átmentését, függetlenül attól, hogy tagjai voltak-e az 
állampártnak, vagy sem. Sokuknál a pártba való belépést éppen a hatékonyabb munkára 
való törekvés motiválta. Miért kellene őket ezért büntetni?” (Hegedűs 1991.)

Az egyik társadalmi folyamat tehát, ami elsődlegesen a spontán privatizációhoz 
kötődött, a régi hatalmi elit helykeresése a gazdaságban. Sajnos, e sokakat érintő 
folyamatról mindeddig úgyszólván semmit, legfeljebb szórványos példákat tudunk, bár 
legtöbbet talán éppen az elitről, ha a kifejezésen a régi párt — állam — gazdaság legfelső 
irányító pozícióinak birtoklóit értjük.

A párt- és az államapparátus csúcsairól az idősebb gárda nyugdíjba húzódott. Néhány 
országosan ismert nevű politikusnak „társadalmi tőkéje”, azaz nemzetközi kapcsolatai, 
a békés rendszerváltásban játszott szerepe, szakértelme alapján nemzetközi cégek, 
bankok ajánlottak fel vezetői tisztséget. Mások képviselők lettek az új parlamentben, 
ezúttal azonban már kis és ellenzéki párt színeiben. A legnagyobb vállalatok vezetői sorra 
/esztették el pozíciójukat, hol a régi munkatársak követelésére, hol az új irányítók 
akaratából.

A régi uralkodó elit ismert nevű tagjainak nagy többsége így vagy úgv, de tulajdon
képpen eltűnt a hazai közéletből.

Más a helyzet, ha nem az elitről, hanem a régi hatalom különféle rendű-rangú 
letéteményeseiről beszélünk. Sorsuk alakulásában egyaránt szerepet játszottak — és 
játszanak — a korábbi beosztás, az apparátusokban töltött idő, az életkor (az 50 éven 
felüliek közül sokan választották menedékként a nyugdijat, ha tehették, korkedvez
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ménnyel is), szakértelmük és nem utolsó sorban társadalmi kapcsolataik. A régi appará
tusok felbomlása s az új pártok, hivatalok, bankok és különösen az állami vállalatok 
szerveződése közben széles körű helycserék zajlottak — nem utolsó sorban az ismeret
ségek alapján. Azok pedig, akik időben felajánlották szolgáltataikat (nem feltétlenül 
belépésüket!) a hatalomra került pártok valamelyikének, gyorsan kaphattak akár vezető 
pozíciót is. A többség azonban nem hatalmat, csupán egzisztenciális biztonságot keresett, 
s örült, ha szakértelme alapján valahol elhelyezkedhetett, különösen, ha eltűnhetett a 
tízezerszám alakuló új kis szervezetek, kft-k valamelyikében — lehetőleg persze jó 
jövedelmet ígérő állásban. Természetesen vannak, akik korábban a családtagoknak 
juttatott előnyös fekvésű butikok, vállalkozások hátterében esetleg irigylésreméltó jöve
delemhez is jutnak — de ők már nem a hatalom emberei; a tényleges hatalmi pozíciókat 
már mások birtokolják. A  „hatalomátmentés” egyre kevésbé tűnik reális társadalmi 
problémának. (Várhatóan pontosabb ismereteket ad majd erről a Szelényi Iván vezeté
sével tervezett magyar — cseh — lengyel összehasonlító kutatás. Lásd Szelényi I. — Szelé
nyi Sz. 1991.)

A  spontán privatizációt kísérő társadalmi viták másik pólusán a munkástulajdon 
kérdései tartósultak. Az „idegenek”, a „főnökök”, a „bárki” tulajdonossá válásával 
szemben megfogalmazódtak — elsősorban a munkástanácsok követeléseként — a 
dolgozók tulajdonossá válásának igényei. A „tulajdonreform demokratizálása” jelszavát, 
az esélyegyenlőséget, a társadalmi igazságosságot hangoztató érvek esetenként bizony
talan követelésekkel társultak: a dolgozók hol csak a részleg önállósulását, de állami 
tulajdonban maradását kívánták alátámasztani — s ezért még éhségsztrájkot is folytattak, 
hol megpróbálták kiharcolni, hogy saját tőkével beléphessenek az új kft-be — ez 
esetenként sikerült is — , hol pedig — mint az ózdi kohászat esetében — sok viszontagság 
után eljutottak a részleg teljes megvásárlásának elhatározásáig.

A  munkahelyek tömeges elvesztése — érthetően — sok helyütt felerősíti a munka
helyvásárlási szándékokat. A  dolgozói tulajdonnak ma Magyarországon többféle — 
távolról sem azonos értékű — formája van.

A dolgozók tulajdonhoz jutásának kezdeti formája (1989. január 1-jétől, tehát még a 
rendszerváltás előtt) az állami vállalatoknál, szövetkezeteknél kibocsátott és a dolgozók 
által megvásárolható, a nyereségből osztalékra jogosító vagyonjegy volt. A vagyonjegy 
egyszerre kívánta szolgálni a vállalati tőkenövelést és a dolgozók hosszú távú vagyoni 
érdekeltségének megteremtését. A kibocsátó ingyen is adhatott dolgozóinak — legfel
jebb a cég vagyonának 10 %-áig — névre szóló vagyonjegyet. A spontán privatizáció 
során — szórványosan — néhány nagyvállalatnál, szövetkezetnél osztottak ugyan ingye
nes vagyonjegyet — vásárlásról nem tudunk — , de ennek hatása még az érintett cégeknél 
is jelentéktelen maradt. 1991-ben azonban — különösen a kötelező társasággá alakulás
sal párhuzamosan — tömegesen jelentek meg a vagyonjegyek. A vállalatok nyereségük 
egy részét — esetenként a csak magas adóval sújtott bérnövekmény helyett — vagyon
jegyek formájában osztották ki dolgozóiknak. Vagyonjegy kibocsátásához ugyanis nem 
kell az ÁVÜ engedélyét kérni, és ingyen osztható. (Ez a társasággá alakuló cégeknél 
egyben a dolgozói részvényhez vezető út is, a vagyonjegy részvénnyé alakításához azonban 
az Á V Ü  engedélye kell.) A vagyonjegy — tényleges szerepét tekintve — sokkal inkább 
fizetéskiegészítés (ha van osztalék), semmint tulajdonrész, birtokosait ugyanis semmilyen 
tulajdonosi jog nem illeti meg.
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A dolgozók ma ténylegesen úgy jutnak tulajdonhoz, ha a vállalat kft-vé szervezett 
részlegében üzletrészt vásárolnak. Ennek elterjedtségéről nincsenek adatok; mértékét a 
szakértők még szerénynek tartják.

Kezdetben, amikor a spontán privatizáció során a nagyvállalatok tömegesen hoztak 
létre kft-ket az önállóan működni képes egységeikből, tevékenységeikből, a dolgozóknak 
többnyire sem lehetőségük, sem pénzük, sem hajlandóságuk nem volt arra, hogy az „új” 
cégben üzletrészt vásároljanak. Egyrészt a vállalatok nam kínálták fel a lehetőséget, 
másrészt a dolgozók nem érezték még veszélyben munkahelyüket, amit ily módon — 
társtulajdonosként — igyekeztek volna megszerezni-megőrizni. Ahol mégis sor került 
üzletrész vásárlásra, ott többnyire már kényszerhelyzet volt: a (kisebb) részleg felszámo
lásának, megszüntetésének veszélye. Esettanulmányaink szerint (Lajtai 1991) általában 
a részleg vezetői vállalták, hogy kft formájában tovább folytatják a tevékenységet, az addig 
is együtt dolgozók összeszokott csapatával. Elsőként maguk vásároltak üzletrészt, és 
ilyenkor vásárolhatott néhány dolgozó is. A tapasztalatok szerint a vállalat többnyire az 
addig is ott használt eszközöket vitte apportként a kft-be, s — jórészt az eszközök 
értékétől függően — övé maradt a többségi tulajdon is.4 (Ahol a kft sikeresen működik, 
ott az alkalmazottak — elsősorban a vezetők — megkísérlik folyamatosan megvásárolni 
a tulajdonrészeket.)

1991 elejéig — a munkanélküliség gyors növekedéséig — a szórványos helyi akciókon 
túl a dolgozók nem igazán érdeklődtek a tulajdonossá válás adott lehetősége iránt. 
(Legfeljebb a munkástanácsok követelései között kapott hangot időről időre a tulajdon 
ingyenes átadásának igénye — ezt azonban nem támogatta a közvélemény rokonszenve.) 
Ma már érzékelhetőbb a különböző dolgozói csoportok érdeklődése, különösen a 
ténylegesen csődbe ment, s most eladásra, szétbontásra váró iparvállalatoknál, éppen a 
munkahelyek megmentése érdekében.

A dolgozók (rész)tulajdonossá válását a politika mindeddig csak szavakban támogatta. 
A legnagyobb kormánypárt a választások óta ígéri, hogy a dolgozók tömegei részesülhet
nek az állami vagyonból. („Az állam, az állami vállalatok tömegesen fogják felajánlani 
vagyontárgyaikat, boltjaikat, éttermeiket, karbantartó műhelyeiket stb. a vállalati dolgo
zóknak, a kényszerűen munkanélkülivé váló állampolgároknak és a társadalom minden 
vállalkozó tagjának” — ígérte az MDF választási nagygyűlésére invitáló meghívó 1990 
szeptemberében.)

Elvileg ehhez kellett volna tényleges ösztönzést nyújtania az évek óta reklámozott 
Egzisztencia-hitelnek, amelyet kezdettől az állami vagyonrészek megvásárlásán alapuló 
egzisztencia-teremtésre szántak. Az Egzisztencia-hitel 1991 márciusa óta igénybe vehető, 
de csak a belkereskedelemben, a vendéglátásban és a szolgáltatások egyes területein, 
üzlethelyiségek (vagy csak bérleti joguk) megvásárlására. És, mint a Pesti Hírlap egyik 
június végi számában megállapította: a „nagy dérrel-durral beharangozott és hosszú ideig 
vajúdó konstrukciót ...a kormánynak és a bankoknak sikerült annyira ’tökéletesítenie’, 
hogy szinte teljesen alkalmatlanná vált eredeti szerepének betöltésére”. Június végéig 
mindössze 89 esetben vették igénybe az Egzisztencia-hitelt.

A „spontán privatizációnak” kétségtelen haszna a mesterségesen túlkoncentrált nagy 
szervezetek decentralizálása, önállóan működni képes egységekre bontása, ami egyúttal 
kijelölte az önállóan is privatizálható részlegeket, tevékenységeket. Ez jelentős hatással 
lehet a gazdaság jövendő szerkezetére.
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Társadalmi hatása azonban még csekély, bár a fenyegető csődhelyzetek, a régi 
munkahelyek tömeges elbizonytalanodása egyre szélesebb körben állítja kétségek és 
remények, s valóságos döntési problémák elé az állami szférában foglalkoztatottak 
sokaságát.

A „spontán privatizáció” tulajdonképpen egyetlen — a korábbi feltételezésekben 
nem szereplő — réteg tagjainál, a szakértelmiség körében hozott érzékelhető élethely
zet-változást. Azokéban, akik nem váltak tulajdonossá, hanem alkalmazottként dolgoz
nak az „új” cégeknél. Ők azonban a másik, az állam által irányított privatizációs folyamat 
érintettjei is, ezért helyzetük változásának jellemzőit később tárgyalom.

Az állam — az Állami Vagyonügynökség — által irányított privatizáció
Mint közismert, az állami tulajdon értékesítése 1990-től az akkor életre hívott Állami 
Vagyonügynökség feladata lett. A Vagyonügynökség saját kezdeményezéseként 1990- 
ben 1 5 ,1991-ben 20 céget kívánt értékesíteni, lehetőleg külföldi vevőknek. Ezen túlme
nően bizonyos értékhatár felett minden vállalati kezdeményezésű privatizáció ellenőr
zése és jóváhagyása is a hatáskörébe került, hogy véget vessenek a „spontán privatizáció” 
esetenként korrupciógyanús üzleteinek.

A  túlságosan körülményesnek bizonyult eljárás a vártnál szerényebb eredményeket 
hozott.5

A  folyamat felgyorsítását úgyszólván valamennyi politikai párt sürgette. A legnagyobb 
ellenzéki párt a „privatizálás privatizációját” követelte, azaz az Állami Vagyonügynökség 
kizárólagos ügyintézése helyett a cégek önprivatizálását, kis vagyonértékelő ügynöksége
ken keresztül. Ehelyett annyi engédmény történt, hogy a kijelölt mintegy 300 legkisebb 
cég maga kezdeményezheti saját privatizációját, az ÁVÜ által kiválasztott pénzügyi 
tanácsadó cégek segítségével. A nagyobb cégek is előkészíthetik privatizációjukat, amely 
felett azonban továbbra is az ÁVÜ gyakorolja a felügyeletet.

A  „nagy privatizáció” mellett az ÁVÜ hatáskörébe tartozik az ún. „előprivatizáció”. 
A kormány még hivatalbalépésekor, a Nemzeti Megújulás Programjában meghirdette, 
hogy magántulajdonba, illetve vállalkozásba kívánja adni a belkereskedelem, a vendég
látóipar, a szállodaipar és a fogyasztási szolgáltatások állami tulajdonban lévő, önállósít
ható egységeit, mégpedig a cégek „nagy privatizációját” megelőzően. A vonatkozó 
törvény 1990 szeptemberében jelent meg.6 A tervezett sok ezer üzletből 1991. május 
végéig 340 üzletet hirdetett meg a Vagyonügynökség, s ebből 186 került magánkézbe, 
főleg bérletbe. A  nyilvános árverésen, licitálással megszerezhető üzletek (bérleti jog) 
megvásárlásához vehető igénybe a már említett Egzisztencia-hitel.

A z Á V Ü  hatáskörében történő privatizációnak része a dolgozói részvénytulajdon 
engedélyezése a részvénytársaságokká vált vállalatokban. Azt, hogy a dolgozók a priva
tizálás során részesüljenek az állami tulajdonból, nemcsak az egyes szervezetek (pl. a 
munkástanácsok) követelését támogató társadalmi csoportok, hanem úgyszólván minden 
politikai párt fontosnak tekintette, legalábbis a választások előtti ígéreteiben.

A  közvélemény, de gyakran a leglelkesebb támogatók előtt is rejtve maradt azonban: 
mit kaphatnak a dolgozók e tulajdonrészesedéssel?

A  gyakorlati lehetőségeket a Parlament által elfogadott, 1990-ben kiadott ún. vagyon
politikai irányelvek rögzítették. Ennek értelmében a vállalati vagyon legfeljebb 15 %-a 
adható kedvezményes részvények formájában a dolgozóknak. A kedvezmény vonatkoz
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hat az árra (a dolgozók a névértéknél olcsóbban kaphatják) és a fizetés módjára 
(részletekben is fizethetik). A vállalatok kérhetik a korábban kiadott vagyonjegyek 
részvényekké alakítását is. A kedvezményesen adható részvényhányadot, az ár- és 
részletfizetési kedvezményeket az AVÜ engedélyezi.

A zÁ V Ü  egyedi eljárások — pontosabban egyedi alkuk — keretében dönt a vállalati 
kérelmekről. 1991 közepéig az ÁVÜ 20 rt-nek adott kedvezményről számolt be a 
kormánynak. (A kedvezmények listája nem teljes, néhány kisebb esetet nem tartalmaz.) 
A 20 engedély közül négy vagyonjegy-átalakításra vonatkozott. A többi eset új rész
vénykibocsátás a vállalat részvénytársasággá alakulásakor.

A 20 esetben az alaptőke 1,15 — 16,3%-át jelentő részvényekre kértek különböző 
mértékű árkedvezményeket (az ingyenestől a névérték 10 — 50 — 60%-áig). A leggyako
ribb az „egyet fizet kettőt kap”, azaz 50%-os áron történő részvényvásárlás, különféle 
részletfizetési kedvezményekkel. (Például a névérték 10%-át egy összegben, 90%-át 3 év 
alatt, részletekben fizethetik.)

Még nincsenek tapasztalatok arról, hogy a dolgozók mennyiben igénylik a rész
vényvásárlás lehetőségét. Az ingyenes részvényeket minden bizonnyal készek elfogadni, 
s várhatóan ott is népszerű lesz, ahol nagyon olcsón jutnak hozzá. Esettanulmányaink 
szerint az egyik vállalatnál, ahol a névérték 10%-áért vehettek részvényt a dolgozók és 
készpénzben ennek is csak a 3%-át kellett kifizetni, a feltételezett 3500 vásárló csaknem 
mindegyike — 3481 fő — vett részvényt, 30-60 ezer forint névértékben, ténylegesen 
900-1800 Ft-ért. (A bruttó átlagbér az ágazatban 1991 első negyedévében havi 12 549 Ft 
volt.) Az is előfordult azonban, hogy a dolgozók nem vásárolták meg a felajánlott 
mennyiségű 10 000 Ft névértékű, 50%-os kedvezménnyel, többévi részletre megvehető 
részvényeket. A vállalat 30 000 db részvényt kínált fel dolgozóinak (fejenként legfeljebb 
5 db-ot) és nyugdíjasainak (fejenként legfeljebb 3 db-ot). A kedvezmények ellenére a 
felajánlott dolgozói részvények kb. felére nem volt vevő. (Lajtai 1991.)

A dolgozói részvénynek ez a formája — a társasággá alakulás kötelezettségével 
egyidejűleg — széles körben terjed, elsősorban a nagy cégeknél, ahol a dolgozóknak a 
decentralizálás után sincs esélyük néhány részvénynél nagyobb tulajdonrész birtoklására. 
(A másik forma, a nemzetközi gyakorlatban meghonosodott ESOP — Employee Stock 
Ownership Program — mintájára készülő MRP — Munkavállalói Részvénytulajdonosi 
Program — 1991 végéig nem született meg, a hosszas előkészítés dacára sem. Az MRP 
lényeges vonásai közé tartozik, hogy alkalmazásához a munkavállalók több mint 50%- 
ának hozzájárulása szükséges; a részvényvásárláskor kedvezményes hitelt vehetnek 
igénybe; az MRP megvalósítása az erre a célra létrehozott alapítvány feladata stb.)

A kedvezményes dolgozói részvények terjedését újabban erőteljesen szorgalmazzák 
a szakszervezetek, hangot adva a dolgozók félelmének, hogy a (külföldi) vevők egysze
rűen megvásárolhatják a vállalatot a fejük fölül. A dolgozók közül is sokan remélik, hogy 
akinek vállalati részvénye van, az nagyobb biztonságban érezheti magát. Ez azonban 
csupán illúzió; a részvénytulajdon nem jelent semmilyen védettséget.

Az államilag irányított többféle privatizációs folyamat — talán az elmondottakból is 
érzékelhető — más-más társadalmi rétegeket érint elsődlegesen. S bár eddig minden 
akció szerény méretű volt, társadalmi hatásaik sokoldalúak. Itt csupán utalhatok 
néhányra.
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a) A  külföldi tulajdonosok megjelenése az adott cégek sokféle dolgozói csoportjának 
helyzetében hozott jelentős változást.

Azoknál a cégeknél, amelyeket külföldiek vettek meg, vagy szereztek többségi 
tulajdonhányadot, általában néhány hónapon belül megkezdődött a feleslegesnek ítélt 
lészám leépítése. Ezt a cégek a saját szabályaiktól függően — de nem feltétlenül a magyar 
munkajog követelményeitől korlátozva! — hajthatják végre. S bár az ilyen leépítések 
mindeddig nem játszottak érdemleges szerepet a hazai munkanélküliség növekedésében
— főként a külföldi tulajdonba került vállalatok csekély száma miatt — a külföldi 
tulajdonosok számának várható gyarapodását egyre ellentmondásosabb érzel- mek 
kísérik.

Annál is inkább, mert a cégeknél megtartott létszám helyzete is gyakran ellentmon
dásos. Kétségtelen, hogy a tulajdonosváltozás a továbbra is foglalkoztatottak számára 
általában életszínvonal-emelkedést hozott. Keményebbek ugyan a követelmények mun
karitmusban, a munka minőségében, de a fizetés is több — esetenként jelentősen — 
mint korábban, vagy mint a környezetben, a magyar állami vállalatoknál. Viszont egyes 
cégek megtesznek — megtehetnek — olyasmit is, amit saját országukban tiltanak a 
játékszabályok: megakadályozhatják például a szakszervezet megalakulását. A privatizá
ció ügyeiben a hazai szakszervezetek eleve a pályán kívülre szorultak (Neumann 1991). 
Az európai társadalmi partnerség ideáitól, normáitól a privatizáció kezdetén egyre 
messzebbre távolodtunk. Figyelemre méltó, hogy maguk az érintettek sem képesek 
érdekeik szervezett védelmére, arra, hogy partnerként elismertessék magukat. Az euró
painak tekintett emberi értékeket, jogokat, úgy tűnik, még feledtetheti a hazai átlagnál
— egyébként több és keményebb munkát is feltételező — nagyobb jövedelem, vagy akár 
csak a munkahely megtartása.

Számos külföldi tulajdonba került cégnél hasonlóan alakult a magyar menedzserek 
helyzete is. Egy esettanulmány hat osztrák — magyar vegyesvállalat vezetési tapasztalatait 
elemezte. A hat cég egyikében a magyar ügyvezető igazgatónak két évig nem volt 
munkaszerződése. Egy másiknál a magyar ügyvezető igazgató munkaszerződése két 
sorból állt — ez rögzítette összes jogait és kötelességeit. Egy harmadik vegyesvállalatnál 
a prémiumfeltételeket nem szabályozták pontosan, s így az első év végén az osztrák 
igazgató úgy dönthetett, hogy a magyar vezetők nem kapnak prémiumot. (Bakcsi 1990.) 
A menedzserek persze — csakúgy, mint a munkások — hallgatnak, féltve jövedelmüket, 
amely esetenként nagyságrendileg magasabb, mint ami a hazai cégeknél elérhető.

Más oldalról viszont a külföldi tulajdonosok is sok panaszkodnivalót találnak a magyar 
munkások és vezetők magatartásában. A  panaszokat alátámaszthatja, hogy az Ipari és 
Kereskedelmi Minisztérium 1991-ben közzétett jelentése szerint 1990-ben veszteséges 
volt a külföldi tőkével működő magyar iparvállalatoknak több mint egyharmada, 1436-ból 
525. A  minisztérium úgy ítélte meg, hogy ebből nem kell messzemenő következtetéseket 
levonni, hiszen az induló vállalkozások jelentős része a világon mindenütt veszteséges 
(HVG, 1991. május 11.).

A  privatizációs folyamat egyik vesztese tehát a feleslegessé vált munkás, alkalmazott
— s várható, hogy a külföldi tulajdonba került cégeknél a leépítések tovább folytatódnak. 
Ez érintheti a magyar műszaki értelmiséget is, ha az új cégtulajdonos leállítja a hazai 
fejlesztéseket, mert a magyar vállalat megvásárlásával csak a saját, kifejlesztett termékei 
gyártásához keresett a saját országbelinél olcsóbb munkaerőt és alkalmasint piacot.
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A nagy privatizáció hatásai azonban egyelőre inkább csak jelzésszerűek, s viszonylag 
keveseket érintenek.

b) Az ÁVÜ által irányított másik privatizációs folyamat, az előprivatizáció egyelőre 
ugyancsak inkább a veszélyeztetettség érzését váltotta ki a boltok alkalmazottaiból, akik 
joggal félnek attól, hogy az új tulajdonos nem tart majd igényt munkájukra. A tényleges 
változás vesztesei is várhatóan ők lesznek, s minthogy a bolti eladók meghatározó 
hányada nő (a kereskedelem 517 000 dolgozója közül 339 000), az állások elvesztése 
elsősorban őket sújtja. Nyertesei pedig várhatóan azok, akik máris licitképesek: rendel
keznek a szükséges saját tőkével, a hitelképességhez garanciaként elfogadható vagyonnal. 
Az üzlethelyiségek vagy bérleti joguk megszerzése — mint az adatok mutatják — eddig 
néhány száz, vállalkozásra képes és hajlandó vevőt jelentett.

Az előprivatizáció azonban már jelzi a polarizálódás erősödését a kereskedők, keres
kedelmi alkalmazottak eddig egyöntetűbb rétegében. Természetesen eddig is voltak 
különbségek, mind a kereskedelem állami alkalmazottai, mind a magánkereskedők 
körében. A különbségek növekedését most elsősorban a privatizációs lehetőségek kihasz
nálásához szükséges vagyoni helyzetből származó esélyegyenlőtlenségek gyorsítják fel.

c) A dolgozói részvények feltételezett hatása — vagyis, hogy birtoklásukkal a dolgozók 
tulajdonossá válnak — voltaképpen elhanyagolható. Néhány részvény birtokában a 
néhány részvény értékéig lehet valaki „tulajdonos”. De elhanyagolható a részvények 
alapján a profitból járó részesedés esélye is — hiszen a rosszabbodó gazdasági helyzet
ben, a növekvő infláció mellett a profit és az osztalék eléggé bizonytalan. (Esettanulmá
nyaink számításai azt mutatták, hogy a dolgozók számára biztosabb befektetés a takarék, 
kötvény, értékjegy stb. — amelyek jól kiszámítható kamatot garantálnak — , mint a még 
oly kedvezményes, részletre vásárolható, de bizonytalan hozamú részvény osztaléka. 
Különösen, ha az év végére a nyereség helyett veszteség képződik.)

A dolgozói részvényeknek ma egyetlen társadalmi hatása érzékelhető: az ellentétek 
újabb forrása lehet a vezető beosztásúak és a dolgozók között. A kedvezményes dolgozói 
részvényvásárlás vállalati szabályai ugyanis rendszerint a vezető beosztásúakat juttatják 
előnyösebb helyzetbe. A dolgozók — csaknem minden cégnél — a vállalatnál ledolgozott 
évek arányában vehetnek részvényt. A vezető beosztásúak viszont alapbérük arányában 
jogosultak — meghatározott hányadú — részvény vásárlására. Az egyik általunk vizsgált 
cégnél ez azt jelentette, hogy a dolgozók fele legfeljebb 3 —5 részvény megvásárlására 
jogosult, s mindössze 1,2%-uk vehet 16 — 19 részvényt, miközben az igazgató alapbéré
nek hatszorosáért kb. 51, a gazdasági igazgató 39, az üzemvezetők, főművezetők, osztály- 
vezetők alapbérük háromszorosáért kb. 6 — 12 db részvényt vehetnek. (Hóvorka 1991.)

A legtöbb vállalatnál a vezető beosztásúak kedvezményei várhatóan akkor is ellenté
tekhez vezetnek, ha a dolgozók nem kívánják megvenni részvényeiket. A vezetők viszont 
valószínűleg kivétel nélkül megveszik a rendelkezésükre álló teljes mennyiséget, mert 
jövedelemszintjükön ez már érdemleges adóalap-csökkentést jelenthet, ami a dolgozók 
esetében többnyire nem játszik szerepet.

Ez az ellentét várhatóan a jövőben is fennmarad, legfeljebb a keretei változnak. A  
kormányzat ugyanis a kedvezményes dolgozói részvényjuttatás szűkítését tervezi. A  
privatizálás 1992. évi, még vitatott irányelvei csökkenteni kívánják a dolgozói részvények 
arányát a tulajdon 10%-ára (kivételes esetben 15%-ra). Az új elvek szerint a rész
vényjuttatás nem lehet ingyenes. A vásárlási kedvezményeket is egységes rendszerbe kell
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foglalni, s az nem haladhatja meg a dolgozó éves alapbérének összegét. (Figyelő, 1991. 
július 4.)

A különféle privatizációs folyamatok a legígéretesebb perspektívákat egy jól körülha
tárolható társadalmi csoport, a fiatal, nyelveket tudó szakértelmiség előtt nyitották meg. 
Szelényi, mint már idéztem, őket tekinti a „komprádor értelmiségnek”. Véleménye 
szerint az „új burzsoázia” egyik rétege a „külföldi vállalkozókból, illetve a hozzájuk 
csatlakozó, az újonnan alakuló vegyes vállalatokban jól fizető állásokhoz jutó szakér
telmiségiekből áll”. Funkciójuk — a komprádor burzsoáziával ellentétben — „nem a 
nemzeti tőkefelhalmozás, hanem a külföldi korporációk profitérdekeinek a képviselete, 
tisztes javadalmazás fejében” (Szelényi 1990).

A  címke — azaz, hogy e réteg „komprádor” lenne — ízlés dolga. Nem hiszem 
azonban, hogy a ma Magyarországra érkező tőkét egyszerűen gyarmatosító tőkének, a 
nemzetközi cégeknél dolgozókat „kiszolgálóiknak” kellene minősíteni; e kifejezések 
eléggé idegenül hangzanak a mai Európában.

De csupán a minősítésen vitatkozunk. Szelényi kétségtelenül fontos társadalmi folya
matot ismert fel. Tény, hogy 2 — 3 éve megszaporodtak a külföldi cégek magyarországi 
irodái. Megjelentek a nemzetközi hírű vagyonértékelő, vállalatszervező, befektető, part
nerkapcsolatokat szervező, tanácsadó — azaz az üzleti infrastruktúrát, gazdasági szol
gáltatásokat nyújtó cégek. S megjelentek — ha nem is nagy számban — a magyar 
cégekben (többségi) tulajdont vásárló, tekintélyes külföldi vállalatok, az anyaországból 
küldött vezető menedzserekkel. A magyar alkalmazottak számára a nemzetközi gazda
sági színtérre kerülést nem csak az új körülmények, hanem az új fizetések is jelezték. Bár 
a hazai ár- és bérviszonyok figyelembevételével kalkulált jövedelmük rendszerint alacso
nyabb, mint a cég anyaországában dolgozóké, az átlagos — és szokásos — magyar 
szakértelmiségi fizetések sokszorosát ajánlják az álláshirdetések. („Your efforts will be 
compensated with a yearly income of 3,500.000 Forints and other benefits normally 
associated with an international firm”, „A sikeres pályázót alapos külföldi kiképzés és 
2 — 3,5 millió forintos évi induló jövedelem várja” — olvashatók a lapokban a hirde
tések.)

Néhány ezer magyar szakember ily módon a fejlett országokbeli cégek gazdasági 
vezetőinek és szakalkalmazottainak jövedelmi viszonyai közé került, s esélye nyílt az 
anyavállalatnál tanulásra, a szakmában nemzetközi előmenetelre.

E csoport növekedése — a már sikeres egyéni és társas vállalkozások diplomás 
vállalkozóival együtt — többféle tudás ártértékelődését tanúsítja; az üzleti világban egyre 
nagyobb szerepet játszó tudás-tőke térnyerését a hazai gazdaságban (Kuczi 1991).

Ezúttal azonban többről is szó van, mint a privatizációs folyamatok egy-egy csoportot 
érintő részleges hatásáról. A szakértelem általános felértékelődésének — vagy inkább 
az értékelés célszerű korrekciójának — folyamata gyorsult fel, s törte át a mesterségesen 
és alacsony szinten egyenlősített jövedelemelosztást, anyagilag is elismerve a tanulás, a 
szaktudás, a diploma értékét. Igaz, ez a folyamat még nagyon ellentmondásos. Egyelőre 
csak az üzleti világban érvényesül, s nem érinti a tudás átadóit, a szakmára és a szakmán 
túli műveltségre, a gondolkodásra tanítókat. Az üzleti világon belül sem tesz még 
különbséget a valódi vállalkozások és az állami cégek állami alkalmazottai között. (Az 
állami vállalatoknál — a cég eredményétől függetlenül — évek óta egyre magasabbra 
kúsznak a vezetői jövedelmek — maguk után húzva a szakalkalmazottak fizetését is. Az
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új — decentralizált, de változatlanul állami tulajdonú — társaságoknál, különösen 
azoknál, amelyek kikerültek a bérszabályozás korlátái alól, a fizetések tovább nőttek, 
természetesen a magánszféra jövedelmeire hivatkozva. De erre hivatkoznak az állami 
bankok, sőt a minisztériumok relatíve magas jövedelmet élvező alkalmazottai is.)

Mindenesetre egy széles — és egyre növekvő — társadalmi csoport került a koráb
binál jelentősen jobb anyagi körülmények közé s jutott új életvitel lehetőségéhez. Kérdés 
persze, hogy ez sokuk esetében mennyire lesz tartós állapot. A jövedelemolló azonban 
már nem csukódik vissza, s a fejlett piacgazdaságokra jellemző egyenlőtlenségek várha
tóan tovább nőnek és tartósulnak. A megoldás azonban nem visszafelé lépés, hanem a 
társadalmi teherviselés újraelosztásának útján lehetséges csupán.

A reprivatizáció
A magyar társadalom egyik legszélsőségesebb véleményeit ütköztető vitatémájává vált a 
reprivatizáció. A szélsőségesen különböző véleményeket többé-kevésbé jól körülhatárol
ható érdekű társadalmi csoportok képviselik, az egykori tulajdonukért kárpótlást köve
telőktől az ennek jogosságát ugyan nem tagadó, de a mai fiatalabb nemzedékekre háruló 
terhei ellen tiltakozókig. A pro és kontra érveket itt szükségtelen felsorolni. Az igazság
érzet és a gyakorlati megoldás konfliktusát a parlamenti döntés sem oldotta fel — csak 
gyenge, mindenki számára elégtelen kompromisszumot hozott.

Minthogy a folyamat csak most kezdődik, lehetetlen a társadalmi hatásait előrelátni, 
a nyertes és vesztes társadalmi rétegek helyeztében bekövetkező változásokat felmérni. 
Nem zárható ki azonban, hogy társadalmi hatásai — egyes rétegek számára előnyös, 
másoknak hátrányos következményei — szélesebb rétegeket érintenek, mint amit az 
eddigi privatizációs folyamatok összességükben jelentettek.

Néhány záró megjegyzés
Kétségtelen, hogy a társadalmi-gazdasági átalakulás kulcskérdése az állami tulajdonban 
működő termelőtőke átadása valóságos tulajdonosoknak. A gazdaság nézőpontjából a 
privatizáció az önálló döntéshozók tömegeinek megjelenését jelenti; olyan gazdasági 
szereplők sokaságát, akik a saját, folyamatosan hozott, a piaci kalkuláción alapuló üzleti 
döntéseikkel létrehozzák — Kornai kifejezéseit használva — a piaci koordinációt 
(Komái 1983). A piac többi szereplőjének cselekedeteire figyelő egyéni döntések szaka
datlan folyamata arról, hogy a kereslet-kínálat függvényében venni kell vagy eladni, 
fejleszteni vagy visszafejleszteni, tőkét bevonni, vagy éppen kivonni, — ez ad értelmet a 
piaci koordináció kifejezésnek. Csak ha ez létrejön, válthatja fel a piacgazdaságtól 
alapvetően eltérő, másik gazdasági modell, a tervgazdálkodás jellemző döntési mecha
nizmusát, a hivatalok döntéseire épülő bürokratikus koordinációt. Ehhez nélkülözhetet
len a privatizáció — az állami termelő vagyon átadása felelős tulajdonosoknak.

A privatizáció társadalmi képlete azonban kevésbé világos és nyilvánvaló, mint a 
gazdasági képlet. A sokértelmű —- és sok formájú — privatizáció ha fokozatosan is, 
mélyen átrendezi a társadalmi viszonyokat. Százezrek, egyének, családok sorsa más 
pályára kerül — érzelemmentes szakterminológiát használva — felfelé vagy lefelé lesz 
mobil, s más társadalmi rétegbe érkeznek, miközben átalakul majd a társadalom alapst
ruktúrája is. Most, a folyamat kezdeteinél csak remélhetjük, hogy az átalakulás nagyobb 
társadalmi megrázkódtatások nélkül mehet végbe. S a társadalomtudománynak, ha a
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kibontakozó folyamatokat nem képes is jól előrejelezni, a valós hatások folyamatos 
elemzését mindenképpen meg kell kísérelnie.

Jegyzetek

1. Az időpont nem téves. A  szerzők úgy vélték, hogy a polgárosodást megakadályozó rendi struktúrák 
felbomlásával, köztük a nagybirtokok felosztásával a parasztság körében megkezdődhetett a tömeges 
polgárosodás.

2. Néhány hónapja felélénkült és sokoldalúbbá vált a szakmai vita a polgárosodás meghatározásáról és a hazai 
folyamatok értelmezéséről. Az MTA Politikai Tudományok Intézetében 1989-ben létrejött polgárosodás 
kutatócsoport igazi szakmai műhelyként működik és sorra jelenteti meg a vitaüléseken elhangzó tanul
mányokat (Tóth 1991).

3. A  magánszektor méretéről mindig is csupán a létszámadatokat lehetett mértékadó információnak tekinteni 
(úgyszólván minden más mutató csak többé-kevésbé elfogadható becslésen alapult). Az 1990-es adat 
azonban még nem vette figyelembe a lényegében új formaként, magánszemélyek által alapított kft-ket — 
amelyeknek még a számát sem tudjuk — , továbbá a csak tőkés külföldiek által alapított gazdasági 
társaságokat. (Ezekről csupán annyit tudunk, hogy 1990-ben 230,1991 első felében pedig — a KSH adatai 
szerint — 493 ilyen cég alakult. Az utóbbiak közül csupán néhány képvisel nagyobb tőkeerőt s foglalkoztat 
nagyobb (300 főn felüli) létszámot. A többség — csak úgy, mint a kb. 9 ezer vegyes tulajdonú cég — 
általában kis — az alakuláshoz előírt minimális összegű — tőkeerőt képvisel, létszáma 20 főnél kevesebb. 
Ezen kívül — a formális besorolást figyelmen kívül hagyva — tulajdonképpen ide tartoznak az 1982 óta 
létrejött, új alapítású (nem mezőgazdasági) kisszövetkezetek is. Ezek jó része valójában magántársaság, 
amely annak idején a kisszövetkezeti formának nyújtott különleges működési és adókedvezmények miatt 
választotta ezt a formát. Az 1990-ben működött több mint 3000 kisszövetkezet mintegy 143 ezer fős létszáma 
2 — 3%-kal növelné a magánszektorban foglalkoztatottak arányát.

4. A kevés kivétel egyike — s egyúttal talán a legismertebb példa — a legnagyobb magyar híradástechnikai 
vállalat, a korábban csaknem húszezer dolgozót foglalkoztató VIDEOTON átalakulásához kapcsolódik. A 
vállalatból 1989 — 1990-ben 21 társaság jött létre; 3 részvénytársaság, 17 kft és egy közös vállalat. A  
VIDEOTON központ valamennyi új társaságban 51 — 100%-ban tulajdonos; kivéve egy kft-t, amelyben 
tulajdonrésze mindössze 14% volt. A  szóban forgó Precíziós Szerszámgyártó Kft 7 millió forintos alaptő
kéjéből 6 milliót az üzem 250 dolgozója közül 230-an adtak össze. A legnagyobb befizetett tőkerész 150 000 
forint volt. (Figyelő, 1991. július 11.) A  belépéshez szükséges tőkét a dolgozók saját megtakarításaikból, 
családi, baráti kölcsönökből szedték össze. Az üzemben a szabad kapacitásokat

már évekkel azelőtt külföldi megrendelésekkel hasznosították, a dolgozók akkor a szabadabb bérmegálla
podásokat engedő vgmk-formában végezték e munkákat. A  külföldi megrendelők körét sikerült bővíteni, 
a dolgozók pedig — most már mint saját tulajdonban lévő, egzisztenciális alapjukat jelentő kft-ben — 
tulajdonosként kezdtek dolgozni. Ha a határidő úgy kívánta, az üzemben töltötték az estéket, a hétvégeket. 
A  vállalkozás sikeresnek bizonyult. A dolgozók letörlesztették kölcsöneiket, s 1991 nyarán már megvásá
rolhatták az állami vállalat tulajdonrészét is.

5.1991 közepén az ÁVÜ az állami vagyon mintegy 3%-ának „folyamatban lévő” privatizálását jelentette a 
kormánynak. Jelentését értékelve állapította meg az egyik kommentár miközben sok szó esik a privatizáció 
által „érintett” több százmilliárd forint értékű állami vagyonról és több száz érintett vállalatról, „az 
adatokból kitűnik, hogy az ÁVÜ-nek fennállása óta csak 25 milliárd forintnyi vagyontól sikerült megsza
badítania az államot (beleértve az ügynökség hozzájárulásával végrehajtott spontán privatizációkat is), azaz 
a privatizálandó 2 ezer milliárd forint értékű vagyonnak alig több mint 1 százalékától”. (HVG , 1991. július 
13.) Az első 15 cég értékesítésére vonatkozó Első Privatizációs Programból egy év alatt a költségvetés alig 
600 milliós bevételhez jutott, holott 1991-re — nagyrészt ebből a programból — 40 — 50milliárdot remélt 
és tervezett (Népszabadság, 1991. augusztus 27.).

6.1990: LXXTV. tv. A  kiskereskedelmi, a vendéglátóipari és fogyasztási szolgáltató tevékenységet végző állami 
vállalatok privatizálásáról (értékesítéséről, hasznosításáról).
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Sík Endre

A TÁRSADALMI ELŐNYÖK REKONVERZIÓJA 
A MENEKÜLÉS SORÁN

Amikor Bourdieu (1978) az osztályok hatalmának rekonverziós stratégiáiról ír, vagy 
amikor Szelényi (1986) a magyar parasztok vállalkozói készségeinek generációkon 
túlnyúló és a makrotörténelem megannyi kataklizmája ellenére való fennmaradását 
bizonyítja, akkor osztályok vagy rétegek hosszú távú és sok elemből összetevődő tevé
kenységét próbálják megragadni, amelynek célja, hogy háztartásaik sokszor generációk 
alatt megszerzett tőkéjét megvédjék a hatalmukat vagy gazdasági létük strukturális 
alapjait fenyegető környezettel szemben.

Az én megközelítésem a fenti modellekhez képest szinte a primitívségig egyszerű:
— nem komplex szociológiai képződmények, mint a hatalom vagy az alkat, hanem 

csupán olyan egyszerű jelenségek, mint a munkaerőpiaci vagy a vagyoni helyzet a 
rekonverzió tétje,

— nem hosszú távú történelmi mozgásokról, hanem időben egymáshoz közel álló 
események közötti elmozdulásról, a pre- és a posztmigráció rövid távú szakaszairól szól 
az elemzés,

— s végül, nem a társadalom intézményeiben végbemenő strukturális átalakulások 
jelentik azt a kihívást, amelyre az érintettek a rekonverzió stratégiáját alkalmazzák, 
hanem egyének mozognak két (rövid távon) struktúrájában változatlannak tételezhető 
társadalom között.

Az elemzés felfogható mobilitáskutatásnak is. Ebben a közelítésben a menekülés 
cezúrát jelent az életpályán, ezt két szakaszra szabdalja. Az életpálya menekülés általi 
kettészakadása az anyagi javak rekonverziója szempontjából azonban éles törésvonalat 
jelent. Feltételezésem szerint ugyanis a menekülés egyik strukturális meghatározója, 
hogy a menekült a premigrációs életszakaszból a posztmigrációs fázisba közvetlenül nem 
tud anyagi javakat, vagyont, tőkét átmenteni.

Ha az előbbi feltételezés igaz, akkor olyan különleges életpályaelemre leltünk, 
amelynek jellemzője, hogy nem lehet az életpálya két szakasza között az anyagi-jövedelmi 
helyzetet az anyagi tőkék közvetlen átvitelével megőrizni-javítani. Mármost, ha az 
empirikus elemzés során mégis azt tapasztaljuk, hogy az anyagi helyzet a pre- és a 
posztmigráció idején azonos marad vagy javul, akkor — a fentiekből következően — ez 
vagy a nem-anyagi tőkejavakon keresztüli rekonverzió révén valósulhatott meg, vagy a 
pre- és posztmigráció gazdaságaiban azonosan működő intézményeknek tulajdonítható.

Célom tehát annak vizsgálata, hogy a menekülés során a premigrációs szakasz kedvező 
jövedelmi-anyagi helyzete rövid távon átmenthető-e a posztmigráció szakaszába, és ha 
igen, milyen társadalmi tényezők növelik a rekonverzió sikerének esélyét.1 Ebben a 
tanulmányban azonban a fenti modell egyszerűsített változatát fogom csak elemezni. Azt 
vizsgálom, hogy

— igaz-e az a tétel, hogy nincs közvetlen anyagi konverzió a migráció során,

63



— illetve, hogy a premigráció tőkéi közül melyek játszanak szerepet a posztmigráció 
jövedelmeinek és vagyoni helyzetének meghatározásában, vagyis melyek azok a nem
anyagi tőkék, amelyek feltehetően a rekonverzió eszközei lehetnek.

A menekülés
Mielőtt azonban a modell empirikus tesztelésébe kezdenék, a menekülés fogalmával 
kapcsolatban kell három problémát tisztázni.

1. Az első probléma az eltervezettség mértéke. Természeti katasztrófa vagy váratlan 
háborús események miatt sor kerülhet menekülésre úgy is, hogy még előző nap sem 
tervezte a mai menekülő azt, hogy elhagyja otthonát. De lehet a menekülés hosszú idő 
óta eltervezett, részleteiben megfontolt és előkészített stratégia eleme is. Az előbbire 
példa az, ami az iraki kurdokkal történt. Az utóbbira példa a következő három idézet 
(Forró — Havas 1988:90, 6,12):

„...a hét gyerek közül engem választott ki apám, hogy menjek, és aztán segítsek 
a többieken.”
„...Heteken keresztül azzal feküdtünk, azzal keltünk, hogy megyünk. Állandóan 
az járt a fejemben, hogy erre a pici gyerekre csak jobb jövő vár Magyarországon, 
mint Romániában.”
„... Hosszú ideje érlelődött bennünk, hogy itt hagyunk csapot-papot, a családi 
házunkat, a szüleinket, és megpróbáljuk Magyarországon. Döntöttünk... Még az 
édesanyám sem tudta, mire készülünk. Szegény mintha megérzett volna valamit, 
mert percekkel az indulásunk előtt átjött. Amikor észrevettem, hogy a lakás felé 
tart, a csomagokat gyorsan az ágy alá csaptam.”

Látható, hogy a menekülés generációkon túlnyúló stratégia része is lehet, s nem ritka, 
hogy a gyermekek érdekében vállalják a szülők a menekülés kockázatát.

Az előre nem látható, tömegek létét közvetlenül és egyidejűleg fenyegető katasztrófa 
elől menekülve a rekonverzió kevésbé tervezhető, készíthető elő és kevésbé fontos a 
menekülő szempontjából, mint akkor, ha a menekülés hosszú távú háztartási stratégia 
része. Csak ha elvileg lehetséges a menekülés megtervezése, akkor van jogunk a rekon- 
verziós paradigma alkalmazására.

2. Gazdaságszociológiai értelemben a menekülés nem más, mint tudatosan vállalt és 
átmenetinek tételezett válság.

A válság alapvető oka az, hogy a menekülés addig soha nem tapasztalt helyzetet jelent 
a menekült számára. Olyan „kihívás” ez, amire a „válaszokat” csak nagy vonalakban lehet 
megtervezni, olyan szituáció, amelyre, még ha van is ilyen szándék, aligha lehet úgy 
felkészülni, hogy ne szolgáljon negatív meglepetések sorozatával.

Ennek elsődleges oka az, hogy nemcsak a helyzet, de a terep is ismeretlen a menekült 
számára. Ezen a terepen nem működnek a korábbi kapcsolatrendszerek, kevés és 
bizonytalan az információ, leértékelődik a „korábbi életben” megszerzett mindennapi 
tudás. S mindez éppen akkor, amikor különösen nagy szükség lenne kapcsolatokra, 
információra.
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Tehát a menekülés olyan helyzetet jelent a menekülő számára, ahol a „normálisnál” 
kevesebb erőforrással, a „normálisnál” nehezebb körülmények között kell helytállnia.

Belátható, hogy csak ha válsághelyzetnek tételezzük a menekülés utáni szituációt, 
tehetjük meg, hogy már a premigrációs életszínvonal megtartását is sikeres rekonver- 
ziónak tekintsük, illetve, hogy a fogadó ország lakosai számára természetesnek tekinthető 
anyagi javak birtoklását is a sikeres rekonverzió eredményeként láttassuk a menekültek 
szempontjából.

3. Feltételezésem szerint az, hogy a menekült legális útlevéllel vagy anélkül lépi át a 
határt, alapvető különbséget jelent a menekülés okozta válság mélységét illetően. Ennek 
okai a következők:

— A legális menekülés rövidebb-hosszabb ideig lehetővé teszi a menekült számára, 
hogy információkat gyűjtsön a magyar viszonyokról, hogy felderítse az állami és nem-ál
lami szociális hálózat által nyújtott lehetőségeket, hogy lakás és állás után nézzen. Tehát 
a legálisan eltölthető idő alatt a majdani menekült sokat tehet azért, hogy a várható válság 
mélysége és időtartama a minimális legyen.

— A legális menekültnek van módja visszavonulót fújni (méghozzá a hazatérést 
veszélyeztető kockázatok nélkül), ha úgy látja jónak. Ebben az értelemben a legálisan 
eltöltött idő révén a végső döntés halasztható.

— A legális menekülés viszonylag több erőforrás rckonverzióját teszi lehetővé, 
különösen, ha autóval történik a határ átlépése.

Ha a fenti tételek igazak, akkor a legális és illegális határátlépés rekonverzióra 
gyakorolt hatása strukturálisan eltérő, s ekkor e két meneküléstípust külön kell elemezni.

A vizsgálat
A tanulmány alapjául szolgáló adatfelvétel 1989 tavaszán készült. Az akkor Magyaror
szágon élő 15 000 menekültet reprezentálta a kiválasztott 1367 fő. A menekültek 
túlnyomó többsége a vizsgálatot megelőző 1 -1 0  hónapban érkezett Magyarországra. A 
további elemzés csak a 19-35  évesekre vonatkozik (N = 998), mert az ennél idősebbek, 
úgy véltük, már egészen más életpálya ciklusba tartoznak.

Mivel az erdélyi menekültekről már bőven írtunk másutt (Sík-Tarjányi-Závecz 
1989), ezért most csak menekülésük azon jellemvonásait ismertetjük, amelyek a mene
külés korábbiakban elősorolt három szociológiailag releváns dimenziójának elemzéséhez 
szükségesek.

1. Ami a tervezettség mértékét illeti, a menekültek 84 százaléka még Romániában 
határozta el, hogy Magyarországra menekül és 48 százaléka alaposan fel is készült a 
menekülésre (felvette bankban lévő pénzét, kifizette adósságait, elhelyezte gyerekeit 
stb.).

2. Csak közvetett bizonyítékokkal szolgálhatunk arra, hogy a menekülés válsághely
zetet jelent a menekültek számára, s hogy ennek fontos oka a helyzet, a környezet 
ismeretlen volta. így például a menekültek 6 százaléka lakott csupán a menekülés előtt 
1 -1 0  hónappal saját otthonban, 40 százalékuk tapasztalt valamilyen ellenséges megnyil
vánulást a magyar társadalom részéről, noha mindegyikük kapott állást, s jövedelmeik a

65



hasonló korú és képzettségű magyarokénál sem voltak jelentősen alacsonyabbak, de 
csupán 23 százalékuknak volt kapcsolata a második gazdasággal.

3. A Mellékletben látható, hogy a legális menekültek menekülés előtti és utáni 
helyzete egyaránt jobb volt az illegális menekültekénél.

A  fentiek alapján úgy véljük, jogosan tekintjük az erdélyi magyarok Magyarországra 
jövését menekülésnek, aminek során elvileg minden menekülőnek lehetősége volt töb- 
bé-kevésbé megtervezni menekülését (1. pont). Tehát olyan menekülés-típussal állunk 
szemben, melynek vizsgálatakor jogosult a stratégiai jellegű döntés elvi lehetőségét 
tételező rekonverziós paradigma elemzése.

Ugyanakkor a 3. pontban látottak alapján jogosultnak látszik annak feltételezése, hogy 
a legális és illegális határátlépés esetében más-más módon mehetett végbe (ha végbe
ment) a rekonverzió, illetve a 2. pont alapján feltehető, hogy a menekültek válságként 
élték meg a posztmigráció időszakát, továbbá, hogy a hazai lakosság szemében „hétköz
napi” javak megszerzése a menekültek számára az életszínvonal emelkedését jelenthette, 
a sikeres rövid távú anyagi rekonverzió eredményének volt tekinthető.

A rekonverzió esélye
Milyen mértékben sikerült a premigrációs szakaszban átlagosnál jobban élő menekül
teknek átmenteniük életszínvonalukat? Ha ez mindenkinek sikerült volna, akkor a 
menekülést nem tekinthetnénk válságnak, sőt maga a menekülés fogalom sem lenne 
használható. Mint az alábbi táblázat mutatja, a Romániában autóval rendelkezők jó 
eséllyel kerülnek a menekülés után a vagyonosabbak közé, de akik magasabb egy főre 
eső jövedelmet élveztek Erdélyben, azoknak alig van többletesélye arra, hogy ezt a 
posztmigráció időszakában is elérhetik.

1. táblázat. A z erdélyi és hazai anyagi helyzet kapcsolata (Pearson-féle korreláció)

JO V FO l VAGYONKA

JO V FO ER D .0828* .0604

A U TO ERD -.0288 .3607**
N = 985 Szignifikancia szint: * = .01 *’ = .001

A pre- és posztmigráció jövedelmi és vagyoni helyzete közötti kapcsolat elvben lehetne 
erős vagy gyenge, illetve pozitív vagy negatív. Erős negatív korreláció mutatkozhat például 
egy forradalom utáni menekülés esetén, amikor a hatalmukat vesztettek menekülésük 
után (legalábbis rövid távon) alacsonyabb életszínvonalon kénytelenek élni. Erős pozitív 
korreláció ezzel szemben olyan, békés átmenet esetében képzelhető el, amikor a mene
külők magukkal vihetik a magas életszínvonal kellékeit az új hazába; kérdés, ez tekint- 
hető-e egyáltalán menekülésnek. A gyenge kapcsolat arra utal, hogy általában nincs mód 
a premigrációs jövedelmi vagy vagyoni helyzet „normális” konverziójára.

Esetünkben a közepes pozitív korreláció tehát azt jelzi, hogy amíg az autóval mene
külés lehetőséget ad a közvetlen anyagi konverzióra, addig a jövedelemszerzés esélye 
nem konvertálható. A vagyon3 közvetlen konvertálhatóságának esélye olvasható ki a 
következő táblázatból is.
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2 . táblázat. Az erdélyi é s  a hazai „vagyonosság" kapcsolata

Magyarországon Összesen
kis nagy

vagyon vagyon
Erdélyben 
kis vagyon .00 712 79 791

90.0 10.0 79,3 százalék
nagy vagyon 1.00 130 77 207

62.8 37.2 20,7 százalék
Összesen 842 156 998

84.4 15.6 100,0 százalék
Chi-négyzet = 90.06114 Szign. szint = .0000

Ebben a közvetlen vagyonkonverzióban az autó játssza a döntő szerepet4. Következés
képpen első hipotézisem, mely szerint a menekülés előtti magasabb jövedelemszint és 
vagyon nem konvertálható közvetlenül, a „vagyon” esetében csak részben igaz.

A rekonverzió modellje
A menekültek három erőforrásra támaszkodhattak a menekülés után: korábban beru
házott emberi tőkéjükre, a meneküléshez felhasznált erőforrásokra, valamint kapcsolati 
tőkéjükre. Mindhárom erőforrástípusra jellemző, hogy a menekültek gond nélkül ma
gukkal hozhatták a menekülés során5, hiszen ezek olyan javak, amelyek aligha vehetők 
el, bármennyire szigorú is a vámvizsgálat, tárolásuk könnyű (noha nem romlásmentes), 
és cipelni sem nehéz őket.

Az első erőforrástípusba tartozik az iskolai végzettség, a nyelvtudás6, az otthoni 
könyvtár nagysága, az apa iskolai végzettsége és a gyermekkori boldogság. Mindezekről 
feltételeztük, hogy közvetlenül (mint munkaerőpiacon eladható javak) vagy közvetetten 
(hivatalnokokkal való kapcsolatteremtés képessége, „magaviselet”, magabiztosság stb.) 
már rövid távon is alkalmasak arra, hogy a menekülés utáni életszínvonalat javítsák.

A meneküléshez felhasznált erőforrásokról azt feltételeztük, hogy a mobilitási készség 
fokozásával, illetve a menekülés jobb megalapozásával járulnak hozzá sikerességéhez, s 
ezen keresztül a menekülés utáni életszínvonal emelkedéséhez, már rövid távon is. Ilyen 
például a külföldi kapcsolatok és a korábbi külföldi utazások, illetve a vesztegetés 
mértéke.

Végül a kapcsolati tőke olyan általános egyenértékes, mint a pénz, csak éppen „arca 
van”. Úgy véltük, a kapcsolati tőke különösen fontos olyankor, amikor egyfelől előrelát
ható, sőt tervezett az egyén számára bekövetkező válsághelyzet, másfelől az anyagi javak 
nem szolgálhatnak az életszínvonal rekonverziójára. A kapcsolati tőke „kézzelfoghatat- 
lansága” a rekonverziónak technikai értelemben is meghatározó elemévé válik, hiszen 
ezt a tőkefajtát a legkönnyebb előre felhalmozni, tartalékolni (akár generációkon keresz
tül), átváltani tetszőleges más tőkefajtára stb. A kapcsolati tőke három formában jelenik 
meg modellünkben: a menekülésre biztató személyes kapcsolatok, a korábbi magyaror
szági látogatások és a Magyarországról történő látogatások formájában.
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A  modell kiinduló állapotára tehát az jellemző, hogy a menekültek több-kevesebb 
emberi és kapcsolati tőke, valamint menekülési erőforrás birtokában megérkeznek 
Magyarországra. Itt két formában számíthattak segítségre, másként: két erőforrás léphet 
elvileg működésbe, hogy őket a menekülés utáni válsághelyzetből kimentse. Egyrészt 
számíthattak személyes kapcsolataikra, másrészt fordulhattak a szociális gondoskodás 
intézményeihez támogatásért. Természetesen a modell megalkotása során feltételeztük, 
hogy ezen segítségek a már meglévő erőforrásoktól nem függetlenül állnak a menekültek 
rendelkezésére. Egyfelől a személyes kapcsolatok működőképessége függ attól, hogy 
milyen módon „alapozták” meg ezeket kapcsolati tőke formájában a menekültek, de a 
szakirodalom szerint az emberi tőke mértéke és a mobilitási képesség is pozitívan korrelál 
a kapcsolatok működőképességével. Ugyanakkor feltételeztük, hogy a szociális gondos
kodás intézményei a rosszabb helyzetben lévőket nagyobb mértékben segítik, követke
zésképpen mind a három tőkeféleséggel, mind a személyes kapcsolatok adta segítség 
mértékével negatívan függ össze a szociális gondoskodás mértéke.

A menekülés utáni helyzetet két metszetben vizsgáltuk a modellben. A pszichoszo
matikus dimenzióba gyűjtöttük egybe azokat a változókat, amelyek a menekülés utáni 
szubjektív helyzetérzékelést fejezik ki. E latens változót „fekete dobozként” kezeltük a 
modellben, ti. fontos eleme a menekülés utáni életszínvonalnak, de nem lehet tudni, 
milyen módon függ össze a menekült erőforrásaival és a kapott segítség mértékével, 
illetve az életszínvonal anyagi oldalával.

Ez utóbbit két metszetben — a jövedelem szintje és a „vagyonosság” nagysága — 
mértük egymástól elkülönítve. Feltételeztük, hogy mértékük pozitívan függ a menekült 
erőforrásaitól és a kapott segítségek mértékétől. A modell szerkezetét és hipotéziseinket 
mutatja az 1. ábra.

1. ábra A rekonverzió modellje

Premigrációs Menekülés Posztmigrációs
szakasz szakasz

Jelmagyarázat:

Xo.Xi -  Kezdő és végső társadalmi helyzet
I---------“ 1

"1__ I“ Rekonverzió

A fogadó ország 
intézményei

X,

Pszichoszomatikus
állapot

I -  Konverzió ^  -  Szociodemográfiai alapváltozók



A kérdés most már az, hogy melyek azok a közvetítő mechanizmusok, amelyeken 
keresztül a menekülés utáni életszínvonal emelése biztosítható.

A rekonverzió mechanizmusa
A következő táblázat az illegális és a legális menekültek esetében mutatja be a posztmig
rációs időszak jövedelmét meghatározó tényezők szerepét.

3. táblázat. A posztmigrációs időszakban az egy főre jutó jövedelmet meghatározó tényezők 
az illegális és legális menekültek esetében (többváltozós lépcsős regresszió)

illegális menekültek

В Béta T
érték

Szign. szint

LATDBERD 2.16777 .25439 4.599 .0000
SZSFTSUM -2.26075E-03 -.17534 -3.138 .0019
NEM 20.28360 .15242 2.651 .0085
(Állandó)
Korrigált R-négyzet

35.59704
.11389

legális menekültek

4.013 .0001

SZSFTSUM -1.22271E-3 -.28141 -6.942 .0000
NEM 6.39187 .15261 3.739 .0002
LOSZA 1.58118 .12632 3.041 .0025
(Állandó) 38.51336 6.166 .0000
Korrigált R-négyzet .13127
*

A táblázatban csak a szignifikáns hatást mutató változókat szerepeltettük. A változók jelentése a 
Mellékletben található.

A férfiak és a szociális segélyt igénybe nem vevők jövedelme magasabb mindkét mene
külttípus esetében. Az előbbi a munkaerőpiac jól ismert hatása, az utóbbi a szociális 
elosztás természetes velejárója. E két tényező tekintetében tehát nincs különbség a mene
külés két típusa között. E tényezők hatása nem interpretálható a rekonverzió elemeként, 
hiszen a férfiak pozitív diszkriminációja a munkaerőpiacon, illetve az, hogy a munkajö
vedelmek magasabbak a szociális juttatásoknál, minden modern gazdaságra jellemző, 
így e két tényező erős hatása a jövedelemre nem jelent mást, mint azt, hogy mind 
Románia, mind Magyarország „normális” modern gazdaság, amelyekben a jövede
lemszintet meghatározó társadalmi és gazdasági intézmények azonos módon működnek.

Az illegális menekültek esetében a nagyobb kapcsolati tőke növeli a jövedelmet a 
legerősebben. Eszerint a menekülést megelőző „terepfelmérés” a majdani magasabb 
jövedelem elősegítője. Ez már felfogható rekonverziónak, hiszen a korábbi utazások 
Magyarországra jövedelemigényesek — még abban az esetben is, ha kishatárforgalom 
keretében és ismerősök, rokonok támogatásával történtek. Eszerint tehát a premigrációs 
jövedelem kombinálva a mobilitási készséggel, kapcsolati tőkével a posztmigrációs 
jövedelmet leginkább növelő tényező az illegális menekültek esetében. Felfogható ez úgy

69



is, hogy az illegális menekült előzetes beruházást eszközöl, szemben a legális menekülttel, 
akinek — mint láttük — több ideje van a potenciális fogadó országban a „felderítésre”.

A  legális menekültek esetében az emberi tőke játszik szerepet a posztmigrációs 
jövedelem növelésében. Ez annyiban tekinthető rekonverziónak, amennyiben az iskolai 
végzettség megszerzése a premigrációs időszakban jövedelemigényes folyamat, ami 
viszont a posztmigrációs időszakban eredményez többletjövedelmet. Ugyanakkor a 
magasabb iskolázottság nem tekinthető rekonverziós intézménynek annyiban, amennyi
ben minden modern gazdaságban a magasabb iskolázottság magasabb jövedelmet ered
ményez. Amikor a legális menekült a „magában” hozott magasabb tudással tesz szert 
magasabb jövedelemre a posztmigrációs szakaszban, akkor ez abból is fakad, hogy a 
munkaerőpiac Romániában és Magyarországon hasonlóan működik, vagyis ez a tudás 
nem rekonverziós jellegű.

A „vagyonkát” növelő tényezők esetében két közös pont van legális és illegális 
menekült között. Egyrészt a szociális segély növeli a „vagyonkát”, másrészt a közvetlen 
konverzió (pénz, illetve autó formájában) mindkét esetben, bár messze nem azonos 
erővel hat. Ezek a változók, — csakúgy mint az életkor, ami a legális menekültek esetében 
növeli a „vagyonka” mértékét — nem tekinthetők rekonverziónak.

4. táblázat. A  posztmigrációs „vagyonkát ”növelő tényezők az illegális és legális menekültek 
esetében (többváltozós lineáris regresszió)

illegális menekültek

В Béta T.
érték

Szign.szint

VESZTLEJ .95216 .26006 4.693 .0000
SZSFTSUM .93473 .13991 2.497 .0131
LEJH O ZLE 317.90312 .11359 2.041 .0421
UTM AGYDB 9099.44534 3.289 .0011
Korrigált R-négyzet .12002

legális menekültek

A U TO ERD 35455.84222 3812.95480 .36398 9.299.0000
KOR 1360.24375 377.56087 .14472 3.603.0003
SZSFTSUM 1.23831 .36880 .13562 3.358.0008
(Állandó) -1497.88917 13033.97013 -.115.9086
Korrigált R-négyzet .20237

Az illegális menekültek esetében a menekülésre fordított közvetlen költség és a mene
külési tőke növeli erősen a „vagyonka” megszerzésének esélyét. Ez arra utal, hogy a 
posztmigrációs vagyoni helyezt a premigrációs szakaszban történő beruházással is növel
hető. Esetünkben ez azt jelenti, hogy azok, akik a premigrációs szakaszban rendelkeztek 
a csúszópénzekhez és a korábbi magyarországi látogatásokhoz elégséges anyagiakkal, 
azoknak a posztmigrációs szakaszban is nagyobb lelt a „vagyonkájuk”. Ez a folyamat 
intézményesen az informális gazdasághoz kapcsolódik, hiszen a megvesztegetéssel tör
ténő válságcsökkentés, a korábbi magyar utak során feltehetően áthozott javak és a lej 
eladása a fekete piacon egyaránt az informális gazdaság intézményein keresztül történ
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hetett. Ugyanakkor a két tényező a kapcsolati tőke rekonverziós jelentőségét is sejteti, 
hiszen mindkét esetben szerepe van a rekonverzióban a személyes kapcsolatrendszernek, 
a vesztegetés par excellence személyes kapcsolatot jelent, a magyarországi utak esetében 
pedig feltételezhető, hogy ez rokoni, baráti látogatásokat (is) jelentett.

A nagy „vagyon” mértékét mind a menekülés előtti, mind a menekülés utáni állapotra 
vonatkozóan igen alacsony szinten határoztuk meg. Ennek ellenére a menekültek több
sége, mint láttuk, mindkét állapotban a vagyontalanok közé tartozott.

Míg a legális menekültek esetében nem beszélhetünk a vagyon rekonverziójáról — 
hiszen a posztmigrációs „vagyon” elsősorban a premigrációs „vagyon” autón keresztüli 
konverzióján, másodsorban a szociális juttatások intézményein alapul —, addig az 
illegális menekültek esetében a posztmigrációs „vagyon” az informális gazdasági tranz
akciókon és a kapcsolati tőkén keresztüli rekonverzió „terméke”.

Jegyzetek

1. A modell laboratóriumi tisztaságát fokozza, hogy szinte egyidejű eseményeket (tehát csaknem azonos 
időben zajló meneküléseket, másként azonos hosszúságú poszt migrációs életpályán mozgó egyének 
rekonverzióját) és csaknem azonos makrogazdasági-politikai közegből és közegbe történő meneküléseket 
vizsgálok.

2. A kockázat lehet akár az illegális határátlépés, az életveszély vállalása, akár a legális határátlépés esetében 
egzisztenciális kockázat.

3. Az erdélyi „nagy vagyon” minimum 2 szobás, fürdőszobás lakást és autót, a kis vagyon ezek valamelyikének 
hiányát jelenti. Magyarorsságon a „nagy vagyon" minimálisan 50.000 Ft értékűre becsült vagyontárgyat 
jelent, a kis vagyon ennél kisebbet.

4. A másik, elvben hasonló hatású jószág a magukkal hozott román vagy magyar pénz lehetett volna. Lejt 
hoztak is sokan, de nem nagyon tudtak vele mit kezdeni, hiszen előbb rosszul, később alig váltották a 
feketepiacon (hivatalosan erre egyáltalán nem volt lehetőség). Ugyanakkor magyar pénzt alig hoztak 
magukkal a menekültek.

5. Az iskolai végzettséget tanúsító papír volt az egyetlen olyan emberi tőkéti gazoló elem, amit veszélyes volt 
magukkal hozni (a legális menekülőknek), hiánya viszont rontotta a tudás munkaerőpiaci értékesíthető
ségét.

6. Esetünkben ez a magyar és a román nyelven kívül valamilyen harmadik nyelv ismeretét jelentette.
7. Ez nem bizonyítható, csupán logikusnak tűnik. A korábbi magyarországi utak ugyanakkor implicite a 

kapcsolati tőke növelését is jelenthetik, hiszen az ilyen utazások gyakran a személyes kapcsolatrendszerek 
mentén szerveződtek.
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Melléklet

A modell változói, jelentésük és értékük (a mintában és az illegális, illetve legális menekültek 
között)

Minta 
N = 998

Illegális
338

Legális
660

Emberi erőforrások

KOR -életkor (19 — 35 éves)(év) 26 25 27
NEM -nem (1 = férfi) (%) 60 72 54
LOSZA -iskolai végzettség 

(elvégzett osztályok száma) 11.1 11.0 11.9
NYELVTUD -ismer-e idegen nyelvet 

( l  = igen) (%) 35 22 41
KONYVDB -otthon található 

könyvek száma (db) 291 171 350
APALOSZA -apa iskolai végzettsége 

(osztályok száma) 10.5 9.7 10.8
GYERBOLD -boldog volt-e gyermek

korában ( l  = igen) (%) 72 63 76

Menekülési források

AUTO ERD -autója Erdélyben volt-e 
( l  = igen) (%) 25 19 29

KULKAPCS -volt-e külföldön élő 
rokon, barát ( l  = igen)(%) 51 37 57

UTMAS -járt-e külföldön 
(1 = igen) (%) 32 14 41

Kapcsolati tőke

BIZSEGDE -kapott-e biztatást 
menekülésre ( l  = igen) (%) 18 12 21

LATDBERD -magyarorsz.-i 
látogatóinak száma (db) 5.6 4.9 5.9

UTMAGYDB -hányszor járt Mo.-on
(db) 7.2 5.1 8.3

Kapcsolati segítség

SEGAKPSU -hányféle segítséget 
kapott (db) 1.8 1.4 2.0

ELSOLAKS -kapott-e szállást 
menekülése után (l = igen)(%) 63 31 80

MHINFSEG -kapott-e munkahely
szerzéshez ötletet ( l  = igen)(%) 50 49 50
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Intézményi segítség 

KAPHAKAP -hányféle segítséget
kapott (db) 2.6 3.0 2,

SZSFTSUM -pénzsegélyek össz
értéke (Ft) 5238 5564 5071

Pszichoszomatikus állapot 

ONBIZ -nagy önbizalma van (%) 29 38 25
JOVOKEP -a „jobb lesz” alternatívát 

választók százaléka 84 88 81
FELJOVO -fél a jövőtől ( l  = igen) (%) 23 17 26
SZORONG - 1=jellemző rá (%) 40 38 41
GYOMFAJ - 1 = szokott fájni a 

gyomra (%) 14 12 15
ALOMROSSZ -1 = szokott rosszat 

álmodni (%) 32 29 34

Életszínvonal a menekülés után

VAGYONKA - az autó és a tartós 
fogyasztási javak becsült 

összértéke (Ft) 26 282 18 284 30 378
JOVFOl - egy főre jutó havi 

átlagjövedelem (Ft) 5447 5418 5467

Az önbizalom 1 -  10-ig terjedő önbesorolásos skáláján a 9-es és 10-es értéket választók aránya.
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MŰHELY

Adam B. Seligman

ÉRVEK A „CIVIL TÁRSADALOM” ELLEN

Tisztában vagyok azzal, hogy alább kifejtett álláspontom az eretneké, aki ily módon 
kirekeszti magát a kibontakozó nemzetközi konszenzusból. Ráadásul e helyütt részletes 
okfejtésre alig nyílik mód, legfeljebb annyit remélhetek, hogy felkeltem az érdeklődést 
álláspontom iránt. Az óvatosságot félretéve tehát egyszerűen provokatív leszek.

Röviden: ami a civil társadalom elméletét illeti, határozottan ellenzem. Manapság ez 
a kijelentés nemcsak eretnek, szokatlanul is hangzik. Hadd fejtsem ki ezért azt a néhány 
gondolatot, amely erre a népszerűtlen álláspontra indít. Csak megjegyzem, hogy ez az 
álláspont inkább számít kegyvesztettnek a nyugat-európai és az amerikai egyetemi 
világban, mint a kelet-közép-európaiban. Ami érdekes módon épp a fordítottja a pár 
évvel ezelőtti helyzetnek: akkor egy efféle kijelentés az Elbától keletre a fennálló 
rezsimek támogatójaként minősítette a megszólalót, míg a legtöbb nyugati kolléga 
értetlenül tekintett rá, nem tudván, miről is beszél. Kivételt csak azok a baloldali 
szimpátiáikról ismert kollégák jelentettek, akik — mint Andrew Arató (1981), Jean 
Cohen (Arató — Cohen 1988; Cohen—Arató (1992) és John Keane (1988) — a civil 
társadalom fogalmát a kritika eszközeként alkalmazták mind a nyugati kapitalista, mind 
pedig a keleti kommunista (pontosabban: államszocialista) társadalmakra.

A helyzet gyökeres fordulatot vett, amikor vezető nyugati értelmiségiek felkapták a 
civil társadalom gondolatát — s lett belőle az új cause célébré, az év intellektuális 
paradigmája, új elemzési kulcs a társadalmi rend rejtélyeihez. Bármily különös, ismét az 
történik, hogy miközben a civil társadalom eszméje mind gyakoribb témája különböző 
nemzetközi tudományos konferenciáknak, szakmai és népszerűsítő folyóiratok cikkeket 
és egész számokat szentelnek a kérdésnek, addig itt, Kelet-Európábán többen kezdik 
kétségbe vonni, segít-e bármit is ez a fogalom azon problémák megoldásában, amelyekkel 
a társadalom a kapitalista, szabadpiaci gazdaságba való átmenet során viaskodik.

Nem mintha a kelet-közép-európai társadalmakban a civil társadalom fogalma ne 
találna továbbra is élénk visszhangra: sűrűn szerepel konferenciák és tanulmányok 
címében, és használják továbbra is politikai jelszóként — gyakran éppenséggel a hatal
mon lévő pártok. Ezek tények, s ezért talán az lesz a leghelyesebb, ha a civil társadalom 
eszméjének különféle használati módjai kapcsán próbálom megindokolni a fogalmat 
illető mélységes gyanakvásomat.

A civil társadalom fogalmának három, egymást részben átfedő használata különíthető 
el mind Keleten, mind Nyugaton. Az első a közvetlenebbül és konkrétabban politikai 
használat: a civil társadalom különféle mozgalmak és pártok jelszava lehet, Nyugaton is 
felhasználják egyes gondolkodók bizonyos kormányintézkedések bírálatára. A második 
használati módban a civil társadalom analitikus fogalom, mellyel a társadalomtudósok 
élnek: a makroszintű társadalmi jelenségek és társadalmi szerveződés bizonyos formái
nak leírásában — esetleg a magyarázatában is — használt kvázitudományos szakszó, 
mely talán még a makro- és makroszintű társdalomelemzésck összekapcsolására is

75



megoldást nyújthat. E hirtelen népszerűségre szert tett fogalmat mind gyakrabban 
használják a társadalmi szerveződés azon formáinak a leírásában, amelyek egykor a 
demokrácia és az állampolgárság eszméivel fonódtak össze. Végül a harmadik — 
némiképp a másik kettőt is tápláló — jelentésében a civil társadalom normatív filozófiai 
fogalom, nagy igényű etikai eszmény, amely immár nem egyszerűen a társadalmi rend 
leírására, hanem a jó élet perspektívájának megjelölésére szolgál.

Nem szükséges sok szót vesztegetnünk a kifejezés politikai jelszóként való használa
tára. Sokféle eszméből lett már politikai jelszó — a „képviselet nélkül nincs adózástól” 
kezdve a „szabad termelők társulásán” át a „katonák és matrózok tanácsáig”. Jelszavakat 
bármely párt vagy mozgalom tetszés szerint használhat, ettől azonban még nem lesznek 
szociológiai fogalmakká. Mégis érdemes felidéznünk, hogyan született meg a civil 
társadalom politikai jelszava — legalábbis Kelet-Közép-Európában.

Lengyelországban a hetvenes évek végén vált ez az eszme a politikai beszédmód fontos 
elemévé. E tragikus sorsú országban, amely a 18. század óta nem volt autonóm állam, a 
polgári társadalom eszméje az idegen elnyomás egyetlen ideológiai alternatíváját jelen
tette. S valóban: Lengyelországban határozottan lengyel nemzeti csengése van ennek a 
kifejezésnek, összefonódik a lengyel nép és a nemzeti függetlenség eszméjével, de még 
a nemzeti, sőt állami intézmények képzetével is, beleértve a döntő politikai aktornak 
számító katolikus egyházat. Ami azt illeti, az egyház növekvő politikai ereje s ennek az 
erőnek az ugyancsak növekvő elutasítása (mely elutasítást jelezte az egyház kudarca, 
amikor drákói abortusztörvény-javaslatát nem tudta elfogadtatni a parlamenttel) jól 
mutatja, mennyire alkalmatlan még jelszónak is, még Lengyelországban is, a civil 
társadalom fogalma.

Ha Magyarországot tekintjük, jól felismerhető a „civil társadalom” használatának 
határozottan reálpolitikai jellege, akárcsak az, milyen veszélyeket rejt, ha egymásba 
mosódik e kifejezés politikai, analitikus és normatív jelentése. 1987 és 1989 között még 
az ellenzék írta zászlajára, ma pedig, a kommunista rendszer bukása nyomán már az új 
kormány legitimálásának eszköze. Ez is jelzi, mennyire más e kifejezés csengése Keleten 
és Nyugaton.

Minden bizonnyal ebben a különbségben keresendő a „civil társadalom” jelentése 
körüli félreértések és zavar oka. Mert más dolog politikai szerepet ruházni az egyházra 
egy pluralista polgári társadalomban — mely szerep rokon bámelyik más érdekcsopor
téval — , s megint más, ha az egyházat azonosítják a nemzeti entitás lényegével, melynek 
a polgári társadalom működésében kell kifejeződnie. S ha már a „civil társadalom” 
politikai jelszóként betöltött funkciójáról beszélünk, ne feledkezzünk meg a kelet-közép- 
európai társadalmak etnikai megosztottságáról, azokról a súlyos problémákról, amelye
ket a jelenlegi jugoszláviai és cseh-szlovákiai helyzet vagy a romániai és szlovákiai magyar 
kisebbségek sorsa támaszt a civil társadalom eszméjének politikai értelmű használható
ságával kapcsolatban. Legalábbis az etnikai és nemzetiségi szempontból heterogén 
társadalmakban — ellentétben például egyes skandináv országok homogenitásával, 
illetve azon társadalmakkal, ahol az individualizmus ideológiája határozza meg az 
odatartozás és szolidaritás feltételeit.

Kelet-Közép-Európa etnikai és vallási megosztottságával újra elérkeztünk a polgári 
társadalom fogalmának eltérő keleti és nyugati értelmezéséhez. Mert Keleten a kifejezés 
értelme erős közösségi színezetet is nyer, ami távolságtartást jelent ugyan az államtól, de
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nem kevésbé az autonóm, cselekvő egyén eszméjétől is, amelyre e fogalom nyugati 
értelmezése támaszkodik. Maga a pluralizmus is, amelyet Nyugaton oly sokan azonosí
tanak a civil társadalom eszméjével, a morális és transzcendentális minőségekkel áthatott 
egyén szinte durkheimi képzetén alapul, ami viszont Keleten egyáltalán nincs jelen. Itt 
ugyanis a polgári társadalomban tevékeny egyedi cselekvőt közösségi, főképp eredendő 
minőségeivel jellemzik, mint amelyek egyszersmind kifejezik az egyénnek az állammal 
szembeni oppozícióját is.

Nyugaton a civil társadalom politikai jelszava a közösségi ügy előmozdítására buzdít, 
hogy ezáltal enyhítse — legalábbis az Egyesült Államokban — az individualizmus 
ideológiájának káros hatásait. Ezzel szemben Keleten, ha ennek az eszmének bármi 
értelme van — túl a hivatalban levő kormányzat támogatásán és a szamizdat szép napjai 
utáni nosztalgián (amikor még viszonylag nehézségek nélkül érvényesült a reformszán- 
dékúak szolidaritása), túl a mai kicsinyeskedésen és pártpolitikai csatározásokon (s hoz
záfűzném, túl azok mély politikai és társadalmi megosztottságán, akik valaha együttesen 
álltak szemben a rendszerrel) —, tehát ha a kifejezésnek mindezeken túl bármi más 
jelentése van, akkor ez csak az lehet, hogy megfogalmazza az autonóm társadalmi 
cselekvő egyén mint etikai és erkölcsi entitás eszméjét, ami viszont bizonyos értelemben 
idegen e régió politikai hagyományaitól.

A fenti mondatokkal már magam is átcsúsztam a polgári társadalom politikai ismér
veiből a normatívakba. Ez az általános, de attól még nem kevésbé veszélyes tendencia 
leginkább úgy tartóztatható fel, hogy egy pillantást vetünk a „civil társadalom” mint 
szociológiai fogalom analitikus aspektusára. Itt két főbb jelentéssel találkozunk, egyfelől 
a politikai szociológia intézményi avagy szervezeti szintjén, másfelől az értékek és 
vélekedések vizsgálatában. Mivel a másodikból kiindulva rövid úton ismétcsak a polgári 
társadalom normatív eszméjénél lyukadnánk ki, tanácsosabb az elsővel kezdeni, amely 
szerint a „polgári társadalom” egy bizonyos f'pusú intézményi rendet fejez ki.

S itt be kell vallanom, nem értem, mi újat nyújt a civil társadalom fogalma a 
demokrácia vagy az állampolgárság meglevő, főként Marshall (1964) által kifejtett 
eszméjéhez képest. Hadd soroljam fel röviden — Robert Dahl (1971) és Lijphart (1984) 
nyomán — a demokrácia néhány jellemzőjét:

— a szervezkedés (szervezés és csatlakozás) szabadsága,
— szólásszabadság,
— választójog,
— a közügyek intézésének a joga,
— a politikai vezetők joga, hogy támogatásért és szavazatokért versengjenek,
— alternatív információforrások (amit sajtószabadságnak szoktunk nevezni),
— szabad és tiszta választások,
— intézmények, melyek biztosítják, hogy a kormány politikája függjön a szavazatoktól 

és a preferenciák egyéb kinyilvánítási formáitól.
Ez a lista Robert Dahlnak az elmúlt évtizedekben számtalan társadalomtudós által 

használt, Polyarchy című művéből való. Szerintem nemigen mond többet (sem keveseb
bet) ahhoz képest, amit Marshall kifejtett az állampolgárság három — polgári, politikai 
és társadalmi — formájáról szóló híres elméletében. Még fontosabb azonban, hogy e 
lista tartalmazza mindannak a lényegét, amit a civil társadalom eszméje Kelet-Közép- 
Európában képvisel.
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Megkockáztatnám azt a feltételezést, hogy Kelet-Európábán nem azért használják a 
társadalmi élet felsorolt szervezeti jegyeinek leírására a civil társadalom terminust a 
demokrácia helyett, mert az elemzésben bármilyen többletet eredményezne, hanem 
egyszerűen azért, mert a civil társadalom kifejezés semleges maradt, nem torzította el 
negyven év állami propagandája. A demokrácia szóra viszont súlyosan nehezedik a múlt 
— lásd például: népi demokrácia — , s ezért a civil társadalomnál kevésbé alkalmas 
jelszó.

A  „civil társadalom” másik, a társadalomtudományi szakirodalomban ugyancsak igen 
általános használata olyan jelenséggel kapcsolatos, amely az értékek, a vélekedések, a 
szimbolikus cselekvés birodalmában foglal helyet. Ebben az esetben a polgári társadalom 
nem más, mint a társadalmi cselekvők igazodásának többé-kevésbé univerzalisztikus 
módja, amihez az állampolgárságnak egyetemes, igen általánosított erkölcsi kötelmek
kel való meghatározása társul. Ez az olvasat összekapcsolja a morális idividualizmus 
mint a modern társadalmakban (Gesellschaft) kialakuló szolidaritás alapjának durkheimi 
elvét (Durkheim 1973) azzal a weberi gondolattal, hogy a társadalmi szerveződés modern 
formáinak fokozódó racionalitásában egyetemes értékek öltenek testet. Ezzel önma
gában nincs baj mindaddig, míg elfogadjuk azt a parsonsi szintézist (Parsons 
1949:658 — 672), amely a karizma weberi koncepcióját (például az Ész karizmájának az 
emberi és polgári jogok 1794-es nyilatkozatában olvasható apoteózisát) egyesítette a 
szentség modern társadalmi alapjára vonatkozó durkheimi elgondolásokkal — hiszen 
mindkettő az egyént helyezte az erkölcsi rend középpontjába.

Ezt az olvasatot az teszi problematikussá, ami kimaradt belőle, nevezetesen a liberális 
individualista ideológia, vagyis az a kérdés, hogyan teremthető meg a közösség érzése az 
autonóm egyénekként elgondolt társadalmi cselekvők között. Némiképp más formában, 
de ugyancsak megkerüli a fokozódó racionalitás vasketrecének weberi problémáját, mely 
szintén arról szól, hogyan párosul az egyetemes ész működési terepének kiterjesztése a 
közösséghez tartozás alapjainak felmorzsolódásával. A község, a közösség mindig parti
kuláris, rácáfol a durkheimi egyetemes individualizmusra. S nem meglepő, hogy Nyuga
ton a polgári társadalom értelmének újrateremtésére irányuló népszerű felhívások éppen 
ezt a szükségletet hangsúlyozzák: újra kell fogalmazni a közösségiség érzését azzal 
szemben, amit az önérdekkel definiált individualizmusnak tekintenek.

Pontosan ez a feszültség — individualizmus és közösségiség, partikuláris és univer
zális érdek között — hozza ismét elő a polgári társadalom normatív fogalmát. De ne 
feledjük, hogy a polgári társadalom modem  eszméjének középpontjában is ez a feszültség 
és dichotómia állott 17. század végi megfogalmazásától kezdve (John Locke írásaiban) 
a skót felvilágosodáson át a 19. századig (Hegelnél és Marx Hegel-kritikájában). A 
modern korszakban — a megszülető kapitalista gazdasággal, s hogy az egyén kiszabadult 
hagyományos közösségi vagy éppenséggel ősi kötelékeiből — vált csak égető problémá
vá, hogyan egyeztethetők össze az egyéni és a társadalmi javak és kívánalmak. A polgári 
társadalom modern eszméje — olyan szerzőknél, mint Locke, Ferguson, Smith, Hutche
son és bizonyos mértékben Shaftesbury — a 17. század végén kialakult új társadalmi 
rend problémájára adandó megoldás kísérletének tekinthető.

Nem tekinthetjük most át a polgári társadalom eszméjének 18. és 19 századi irodal
mát, de a civil társadalom kutatói ezt a feladatot aligha kerülhetik meg. A filozófiai 
szövegek tanulmányozásából kiderül, mennyire törékeny építmény a civil társadalom
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eszméje — különösen a mai világban. Locke-ot olvasva kiviláglik — amit John Dunn 
(1969) is hangsúlyoz — , hogy az ő polgári társadalomképéhez lényegileg hozzátartozik 
a transzcendentális dimenzió, az embereknek mint Isten alattvalóinak a felfogása. A skót 
felvilágosodás szövegeinek olvasója előtt nyilvánvaló az erkölcsi érzéseknek és a termé
szetes részvétnek az a naiv antropológiája, amelyre a polgári társadalom etikai eszméje 
támaszkodik. Mi már aligha osztozhatunk az isteni jóakaratba és a természetes részvétbe 
vetett hitükben, nem szerkeszthetjük tehát ezekből a társadalmi rend modelljeit. Hunié
nak a skót felvilágosodás észfelfogásáról és Hegelnek (s nyomában Marxnak) a 18. 
századi gondolkodás „naturalista” premisszáiról adott bírálata megfosztott bennünket e 
megoldásoktól — meghagyva a problémákat.

Szívósan tovább él tehát a nyilvános vitákban — mind Nyugat-, mind pedig Közép- 
Kelet-Európában — a kérdés, hogyan követhetők az egyéni érdekek a társadalmi 
színtéren, illetve mi a társadalmi jó az egyéni avagy a magánéletben. A civil társadalom 
gondolata különböző megfogalmazásaiban érinti vagy átfogja a nyugati politikai hagyo
mány legfőbb kérdéseit; középpontjában mindig a közösségnek, valamint az individua
lizmusnak azon elemei állnak, amelyek a politikai gondolkodás magvát képezték az 
elmúlt kétszáz évben. Mert a polgári társadalom egyszerre a „természetes érzelmek és 
társasság” Adam Smith-féle birodalma (Smith 1982) és az a küzdőtér, ahol az ember 
magánemberként tevékenykedik, a többi embert eszköznek tekinti, önmagát eszközzé 
alacsonyítja le és idegen erők játékszerévé válik” — mint a piaci viszonyok híres marxi 
jellemzésében (Marx 1957:357). Nemcsak a „jogok” birodalma, hanem a tulajdoné is, 
nemcsak a polgáriasultságé, hanem a gazdasági kizsákmányolásé is.

Egyszerre alapul a jogilag szabad egyéneken és a mondott egyének közösségén. Az 
államon kívül azonban a jog is szabályozza. Közszféra, amelyet ugyanakkor magánsze
mélyek alkotnak.

Mindezek — a modern létezés ellentmondásait tükröző — árnyalatok benne rejlenek 
a civil társadalom eszméjében, manapság csakúgy, mint a 17. században. Más kérdés 
viszont, hogy megoldásukhoz közelebb visz-e akár analitikus fogalomként, akár normatív
eszményként.

S végül a civil társadalom politikai jelszaváról hadd idézzem William Morrist, aki a 
John Ball álmában (1938:39 — 40) így ír: „Elmélázom e dolgokon, az emberek hogyan 
küzdenek és vesztenek csatát, s mégis létrejön, amiért harcoltak, de kiderül, hogy nem 
az, amire gondoltak, s újabb embereknek kell színre lépniök, hogy ugyanazért küzdjenek, 
mint amire ők — egy más névvel — gondoltak.”

Fordította: Wessely Anna
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Gáti Tibor—Horváth Ágota

A  HÁBORÚ ELŐTTI KISVÁROSI KÖZÉPOSZTÁLY 
UTÓTÖRTÉNETE
Problémafelvetés, hipotézisek

A szocializmus „bevezetése” a világháború utáni Magyarországon (és másutt) a társada
lom gyors és radikális átalakítását jelentette. Az új hatalom egyik meghirdetett célja 
bizonyos osztályok megszüntetése és új elit létrehozása volt. E cél elérésére a politikai
hatalmi eszköztár minden elemét mozgósították — a gazdasági viszonyok adminisztratív 
úton történő megváltoztatásától a negatív és pozitív diszkrimináció különféle módozatáig. 
Kérdés, mennyire lehet ezeknek az eszközöknek a révén mélyebben gyökerező társa
dalmi folyamatokba úgy beavatkozni, hogy az eredmény hosszabb távon megfeleljen a 
„társadalmi tervező” által kitűzött célnak.

Kutatásunk egy kisváros háború előtti középosztályának utótörténetét, a harmincas 
évektől napjainkig tartó sorsát vizsgálta alapvetően családtörténeti módszerekkel.

Kiindulópontként az a hipotézis szolgált, hogy a hosszabb társadalmi-történeti folya
matok eredményeképpen kialakult társadalmi csoportok még akkor sem tűnnek el 
nyomtalanul, ha tudatos politikai akarat törekszik felszámolásukra. A társadalmi-kultu
rális meghatározottságok, ha megváltozott formában is, előbb-utóbb érvényre jutnak. 
Érvényesülésük egyik legfőbb eszköze a család, amely közvetíti mindazokat a magatar
tásformákat, értékeket, törekvéseket, kapcsolatrendszereket — és az esetlegesen meg
lévő anyagi eszközöket — , amelyek ezt a fennmaradást lehetővé teszik.1 
Hipotézisünkből az alábbi kérdések következnek:

1. Milyen eszközöket vett igénybe 1945 után az új hatalom a korábbi középosztály 
felszámolására, milyen diszkriminációkat alkalmazott ellene?

2. Mennyire voltak ezek a törekvések eredményesek? Hogyan reagáltak a középosz
tályi családok, milyen eszközöket — Bourdieu terminusával élve: szimbolikus és anyagi 
tőkét — tudtak mozgósítani a státuszmegőrzés érdekében?

3. Milyen mobilitási utakat futottak be a középosztályi családok egymást követő 
generációi a harmincas évektől máig?

4. Milyen helyet foglalnak cl e családok leszármazottai a mai társadalomban?
Kutatásunkban csak a kisvárosi középosztályt kívántuk vizsgálni. Ez a csoport olyan

társadalmi képződmény, amely egy adott helyi társadalom életében meghatározó szere
pet játszik. A mi felfogásunkban tehát tagjait nem egyszerűen bizonyos egyéni társadalmi 
paraméterek (vagyon, foglalkozás, iskolai végzettség) jellemzik, hanem bizonyos társa
dalmi funkciók, tényleges vagy a résztvevők által megélt szerepek. Más szóval, egy 
kisváros középosztálya valamilyen értelemben a helyi társadalom vezető csoportja, elitje. 
A kisvárosok társadalmában ugyanis a felső osztályok — a nagyobb tőkések, földbirto
kosok — többnyire nem jelennek meg vagy legalábbis nem közvetlenül.

Ahhoz, hogy a középosztály helyzetét, funkcióit, belső struktúráját feltárjuk és az ide 
tartozó családokat azonosítsuk, fel kellett térképeznünk a kiválasztott kisváros társa
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dalmát. Ezért döntöttünk úgy, hogy egyetlen kisvárost nézünk meg alaposabban, azzal, 
hogy a későbbiekben esetleg konrollként egy más típusú kisvárost is megvizsgálunk.

A  kiválasztott kisváros — Pápa — a két világháború között járási székhely volt. A 
választás mellett szólt, hogy Pápa

— 20 000-es népességével nem túl nagy és nem is túl kicsi;
— felekezetileg sokszínű: valamennyi nagy magyarországi felekezet jelentős számban 

képviselve volt benne;
— a középosztály foglalkozási heterogenitását biztosította, hogy a városban minden 

gazdasági szektor (hitelélet, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság) jelen volt, ugyanakkor 
szép számban megtalálhatók voltak a különböző értelmiségi foglalkozások (orvos, ügy
véd, középiskolai tanár) és, járási székhely lévén, a közhivatalnokság is.

Első lépésként tehát feltérképeztük Pápa társadalmát, meghatároztuk a középosztály 
ebben elfoglalt helyzetét, megismertük belső struktúráját és azonosítottuk az ide tartozó 
családokat. Ezt a rendelkezésre álló írásos források és mélyinterjúk segítségével végez
tük el.2

A második lépésben egy szűkebb, 60 családot tartalmazó mintát hoztunk létre, és e 
családok leszármazottaival kérdőíves családtörténeti interjúkat készítettünk.

A pápai középosztály a két világháború között
1. A  középosztály helyzete és összetétele

A középosztály összetételét a vizsgált korszakban a város jellege határozza meg. Pápa 
századunk első felében elsősorban közigazgatási és kultuszközpont, ennek következtében 
legjellemzőbben hivatalnokváros és iskolaváros. Gazdasági élete csak másodlagos fon
tosságú, és a gazdaságban is főként a forgalmi szféra — a kereskedelem és a hitelélet 
— erős.

Ennek magyarázatául a történeti fejlődés két összetevőjét érdemes megemlíteni.
1. Pápa a korábbi évszázadokban fontos kereskedelmi központ volt fejlett kézmű

vesiparral. A kiegyezés után megindult iparosodás azonban sokáig elkerülte a várost, sőt 
a vámunió következtében a hagyományos ipar egy része elsorvadt. 1914-ig mindössze két 
középvállalat jött létre, egy állami dohánygyár és egy textilgyár.

A két világháború között a gazdaság stagnált. A korábban létrejött két középvállalat 
mellett mindössze két újabb üzem létesült párszáz fős létszámmal. Jelentős gyáripar híján 
a városban nem volt ipari nagy- és középvállalkozói réteg. (A dohánygyár állami volt, a 
textilgyár tulajdonosai pedig — csehországi zsidó vállalkozók, akiknek az egész monar
chia területén voltak gyáraik — nem itt éltek.)

A városi hivatalnoki réteg ezzel szemben az első világháború után felduzzadt, többek 
között az elcsatolt területekről menekült tisztviselők révén. A közhivatalnoki réteget 
tovább növelték a járási hivatalok (főszolgabírói hivatal, járásbíróság) és más állami 
hivatalok (kataszteri hivatal, vámkirendeltség) tisztviselői.

A középosztály összetétele szempontjából fontos vonás, hogy nagy- vagy középbirto
kos réteg nem volt a városban. A város határának jelentős része az Esterházy-hitbizomány
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földje. Esterházy Tamás azonban nem élt Pápán, így nem volt tagja a helyi társadalomnak. 
Itt élt viszont a hitbizomány egy-két gazdatisztje, akik helyzetüknél fogva a közép-, nem 
pedig a felső osztályhoz tartoztak. Ugyanez mondható el a városban vagy annak vonzás- 
körzetében élő pár száz holdas földbirtokosokról és bérlőkről is.

2. A történeti fejlődés másik fontos vonása az, hogy Pápa az ellenreformáció korsza
kában a katolicizmus és a protestantizmus közötti harc legfőbb frontvonalába került, ami 
kulturális tekintetben sok hasznot hozott a városnak. Mindkét fél komoly erőket vonul
tatott fel. A katolikusok szerzetesrendeket hoztak ide, amelyek rendházakat, iskolákat, 
kórházakat létesítettek.3 Ugyanakkor Pápa a dunántúli protestantizmus fellegvára lett. 
A reformátusok főiskolát alapítottak, ahol teológiai akadémia, sőt egy ideig jogakadémia 
is működött. A 19. század végétől tanítóképzők és polgári iskolák nyílnak. A népességben 
és gazdasági erőben nem elhanyagolható zsidóság is létrehozta a maga iskoláit.

így a két világháború közötti időszakban 24 iskola működött a városban: a református 
teológiai főiskola mellett két gimnázium, három tanítóképző, három polgári iskola, 
egy-egy mezőgazdasági szakiskola, ipari tanonciskola, női ipariskola, kereskedelmi iskola 
és tíz elemi iskola. A katolikusok és a reformátusok emellett egy-egy nyomdát is 
működtettek és számos újságot adtak ki. A húszas évektől itt volt a dunántúli református 
egyházkerület püspöki székhelye is.

Mindez három szempontból is meghatározta a középosztály helyzetét és összetételét.
1. Miután Pápán nem volt sem nagyvállalkozó, sem nagybirtokos, a középosztály 

alkotta a város legfelső, vezető rétegét — bizonyos értelemben elitjét (az elit problémá
járól később még szó lesz).

2. A középosztályon belül a szokásosnál nagyobb a közhivatalnokok, valamint az 
értelmiségiek és kisebb a tulajdonosok, vállalkozók súlya.

3. A középosztály felekezeti összetétele nem azonos a város teljes népességének 
felekezeti összetételével (Id. a 2. táblázatot). Míg az összlakosság kétharmada katolikus, 
és a másik három felekezet csak a fennmaradó egyharmadon osztozik, a középosztályon 
belül az arány erőteljesen eltolódik a reformátusok és a zsidók javára. A katolikusok és 
az evangélikusok közül elsősorban az előbbiek vannak számarányukhoz képest kisebb 
mértékben jelen a középosztályban. A reformátusok magasabb arányát az magyarázza, 
hogy a város ebben az időszakban a dunántúli reformátusság központja. A zsidók 
tekintetében nem elsősorban pápai sajátosságról van szó: arányuk a szabadfoglalkozású 
értelmiség és a kereskedők között általában magasabb az össznépességen belüli arányuk
nál. Helyi jellegzetességről annyiban lehet beszélni, hogy a zsidó népesség aránya Pápán 
valamivel magasabb, mint a magyar kisvárosokban általában, és ez már csökkenés 
eredménye: 1869-ben az arány még kétszer ekkora volt (25%).

2. A kisvárosi középosztály jellege

Vannak bizonyos fogalmi kérdések, amelyeket egy középosztállyal kapcsolatos kutatás
ban mindenképpen fel kell vetni, még ha egyértelmű tisztázásuk túlmutat is a vizsgálódás 
körén. Az egyik ilyen kérdés a kisvárosi középosztály és polgárság viszonya, a másik pedig
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a kisvárosi középosztály elit jellegének kérdése. A következőkben erről kell néhány szót 
szólni.

Kisvárosi középosztály és polgárság

Kutatásaink alapján az a véleményünk alakult ki, hogy a harmincas évek pápai középosz
tálya a maga egészében nem tekinthető modem értelemben véve polgári jellegűnek. 
Ugyanakkor azt sem állíthatjuk, hogy a középosztály két jól elkülöníthető csoportból: egy 
úri vagy rendies és egy polgári középosztályból állt volna. Bizonyos középosztályi 
foglalkozásokat minősíthetünk polgári jellegűnek, de ha a tényleges csoportképző ele
meket — a presztízshierarchiát, az életmódra, célokra vonatkozó értékeket — is 
figyelembe vesszük, akkor nyilvánvaló, hogy a polgárosodás folyamata nem jutott el addig 
a fokig, hogy a foglalkozás önmagában meghatározó lenne.

Ismereteink alapján inkább az az állítás valószínűsíthető, hogy létezett egy domináns 
értékrend és státuszhierarchia, amely a pápai középosztály nagyobb része számára 
csoportképző elvként szolgált. Ez a rendies és polgári értékek keveredéséből állt össze, 
a rendies jelleg túlsúlyával.

A jövedelem, a vagyon és a gyarapítására irányuló tevékenység ebben az értékrendben 
sokat számít, de nem minden. A foglalkozásoknak megvan a maguk rendies hierarchiája, 
amely nem függ a belőlük származó jövedelemtől. Megfelelő származás és cím ugyancsak 
sokat nyom a latban. A földbirtokos igen magasan áll a helyi hierarchiában még akkor 
is, ha a birtok megvan terhelve és jövedelme nem magas. A városban állomásozó huszár-, 
majd később ejtőernyős tisztek preferált házassági célpontok.

A  domináns értékrend mellett tapasztalhatók bizonyos jelei egy polgári kris
tályosodási pont létrejöttének és erősödésének, de ez a korszak végéig nem éri el azt a 
szintet, hogy két egyenrangú csoportképző elvről és ennek megfelelő státuszhicrarchiáról 
beszélhetnénk. A polgárságnak nincs külön kaszinója, egyesülete vagy egyéb referencia- 
pontja. Csak az Úri Kaszinó van és a Lloyd-kör, amely az előbbiből kirekesztett zsidó 
középosztály gyülekezőhelye. A zsidó középosztály részleges különállása természetesen 
nem polgári, hanem zsidó voltából fakad. Vezéralakjai ugyanakkor azok közül kerülnek 
ki, akik a legmesszebb jutottak a — középosztályba történő — asszimiláció terén. A 
„polgári” jelzőt nevében is viselő egyetlen társasági alakulatba, a Polgári Körbe azok az 
iparosok járnak, akik nem ütik meg a kaszinó-tagság íratlan mércéjét: nem rendelkeznek 
érettségivel.

A pápai középosztály politikai elkötelezettség tekintetében alapvetően kormánypárti. 
Pártpolitikai tevékenységet — néhány kivételtől eltekintve — nem folytat, de bizonyos 
alkalmakkor kimutatja a kormányzat, az állam iránti elkötelezettségét. Ellenzéki politikát 
és pártokat nem támogat. Választások alkalmával a hivatalos képviselőjelölt ellen legfel
jebb felekezeti vagy egyéb — nem kifejezetten politikai — okból szavaz. Az ebben rejlő 
üzenet legfeljebb helyi vagy személyes érvényű, és nem jelenti semmilyen politikai 
alternatíva támogatását.
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A kisvárosi középosztály mint elit

A helyi középosztály elitnek tekinthető abban az értelemben, hogy helyzeténél fogva 
döntő befolyással rendelkezik a kisvárosi társadalom életének főbb szféráiban: a gazda
ságban, a helyi politikában, a közéletben, a kultúrában.

Más kérdés, hogy a szó valódi, bibói értelmében elitnek tekinthető-e a két világháború 
közötti pápai középosztály. Ez, mint tudjuk, főként azon múlik, hogy az erkölcs, az 
életmód, a társadalmi magatartás, a szükségletek, egyszóval a kultúra terén nyújt-e a 
középosztály vagy legalábbis egy része, olyan mintát, amelyet a társadalom érvényesnek 
és követésre méltónak ismer el.

E kérdésre kutatásunk alapján nem tudunk, nem is tudhatunk válaszolni. Beérjük 
annak megállapításával, hogy a kisvárosi középosztály ilyen értelemben vett elit jellegét 
nem tekinthetjük bizonyított ténynek.

A mélyinterjúk alapján mindazonáltal levonható az a fontos következtetés, hogy a 
középosztályi családok egy részében az elit-tudat bizonyos mértékig jelen volt a két 
világháború közötti időszakban. Ezek a családok életmódjuk, magatartásuk bizonyos 
elemeit értéknek tekintették, tudatosan vállalták és egy fontos társadalmi szerep alapja
ként fogták fel. Ez a családbem átörökített tudat — akár megalapozott volt, akár nem — 
fontos tényezőként, tőkeként működött az 1945 után kialakult merőben új körülmények 
között.

3. A  középosztályi minta

A középosztály fogalmát a kutatás során empirikusan és pragmatikusan értelmeztük. 
Kitüntetett időszaknak a harmincas éveket vettük, és a háború előtti középosztály 
tagjainak azokat tekintettük, akik ebben a periódusban hivataluknál, szakértelmüknél 
vagy vagyonuknál fogva befolyással bírtak gazdasági, közigazgatási, politikai, kultusz- és 
kulturális téren a város és polgárai életének alakításában. Azaz:

— a város és a járási hivatalok vezető tisztviselői, más vezető állású vagy felsőfokú 
végzettséggel rendelkező állami tisztviselők;

— egyházi, egyházközségi vezetők, alkalmazottak, lelkészek;
— diplomás értelmiségiek: szabadfoglalkozásúak (orvosok, ügyvédek), tanárok;
— a jelentősebb felekezeti, társadalmi szerveződések vezető, szervező figurái, a városi 

képviselőtestület választott tagjai;
— a gazdasági életben vezető szerepet játszó tulajdonosok, vállalkozók, szakér

telmiségiek.
E kritériumok alapján egy 491 főből álló teljes mintát hoztunk létre. Ezt a 491 főt, 

illetve az ennek megfelelő 491 családot tekintettük kisvárosunk háború előtti középosz
tályának. A következő lépésben egy 60 családból álló szűkebb mintát képeztünk, гита 
törekedve, hogy foglalkozási és felekezeti összetétele megegyezzen a teljes minta össze
tételével. (Ld. az 1. és 2. táblázatot.) A kiválasztott 60 család kiinduló állapotának 
ugyancsak a harmincas éveket tekintjük.
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1. táblázat. A pápai középosztály foglalkozás szerinti megoszlása

Foglalkozás Teljes minta
fő %

Szűkebb minta
fő %

állami tisztviselők0 135 27 17 28
egyházi alkalmazottak 

és tisztviselők 106 22 15 25
m agántisztviselők 48 10 5 9
szabadfoglalkozású
értelmiségiek 65 13 6 10
magánzók (földtulajdonosok, iparosok, 
kereskedők, vállalkozók) 101 21 17 28
egyéb, ismeretlen 36 7 - -

Összesen 491 100 60 100

2. táblázat. A  pápai népesség és a középosztály felekezet szerinti megoszlása

Felekezet Népesség^7
%

Középosztály 
fő %

Szűkebb minta
fő %

katolikus 65 231 47 25 42
református 13 118 24 21 35
evangélikus 10 34 7 6 10
izraelita 12 108 22 8 13

Összesen 100 (N = 21 356) 491 100 60 100

aEz a kategória itt és a továbbiakban is minden köztisztviselőt magába foglal, tehát a városi tisztviselőket is.

Forrás: Az 1930-as népszámlálás adatai. KSH.

A  teljes és a szűkebb minta összetétele — különösen a felekezeti arányokat tekintve — 
bizonyos különbségeket mutat. Ennek oka egyszerűen az, hogy nem tudtunk minden 
kategóriában megfelelő számú olyan családot találni, amelynek legalább egy ma is élő és 
Magyarországon megtalálható leszármazottja van. Különösen a középosztályi zsidó 
családok térén voltak nehézségeink. A pápai zsidóság nagy része elpusztult a háború és 
a zsidóüldözések következtében4, és a túlélők jelentős része — főleg a volt középosztály
hoz tartozók — 1945 -1949 között és 1956 után elhagyta az országot. így a zsidó családok 
képviselete a 60 családból álló mintában és különösen bizonyos kategóriákban nem éri 
el a kívánatos arányt. A szabadfoglalkozású értelmiségiek között például teljesen hiány
zik. A szűkebb minta — mindezek következtében — meglehetősen torz arányokat mutat 
a reformátusok javára.

A 60 családfő foglalkozási szektorának megoszlása, mint az 1. táblázatból látható, 
jobban megközelíti a teljes minta arányait.
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Az egész középosztály szempontjából fontos adat, hogy a 60 családfő közel kéthar
mada (37 fő) első generációs pápai, azaz ők még máshol születtek, és csak később 
kerültek a városba. A harmadik generációs vagy régebbi pápaiak aránya 22 százalék 
(13 fő). A teljes mintára vonatkozó adatok ebben a tekintetben némiképp hiányosak, de 
úgy tűnik, hogy a régi pápaiak aránya a középosztály egészét tekintve sem haladja meg 
a 2 0 -2 5  százalékot.

Ezek az adatok megerősítik azt a más források alapján levont következtetést, hogy a 
háborít előtti kisvárosi középosztály számára a rendhez tartozás fontosabb a helybeliségnél: 
a kívülről jövőket, ha a rendhez tartoznak, azonnal befogadják. Nem véletlen, hogy a 
szőkébb mintát alapul véve a zsidó családok között találjuk relatíve a legtöbb harmadik 
generációs vagy régebbi pápai családot. Ez arra utal, hogy az ő esetükben az érvényesü
léshez nagyobb szükség van a „régi pápaiságra”.

A legmobilabb az állami (városi) tisztviselők és a pedagógusok csoportja. Köztük 
találjuk a legkevesebb régi pápait. Ugyanakkor ők azok, akik a leggyorsabban „meggyö
kereznek”, tagok, sőt tisztviselők lesznek a különböző középosztályi egyesületekben.

A továbbiakban tekintsük át a szűkebb mintát alkotó 60 családfő néhány szociológiai 
jellemzőjét.

Iskolai végzettség

A családfők kétharmada diplomás, a fennmaradó egyharmad csaknem fele középiskolát 
(gimnáziumot, felsőkereskedelmit, tanítóképzőt) végzett. A diplomások között a jogi 
végzettség a leggyakoribb (16 fő).

Társadalmi származás

A családfők közel egyharmada (18 fő) nemesi származású. A nemesi birtok az esetek 
többségében elveszett, és a közvetlen felmenők már hivatalnoki vagy értelmiségi foglal
kozásokat űztek. További közel egyharmadnak (17 főnek) iparosok, kereskedők vagy 
egyéb mezőgazdasági tulajdonosok voltak a felmenői. Gazdálkodó felmenőket mondhat 
magáénak 9 fő. A többieknél a felmenők nem nemesi származású értelmiségiek, szegény
parasztok vagy ismeretlenek.

Életciklus

A szűkebb minta létrehozásakor a családfő életkorát nem tekintettük szelekciós szem
pontnak, így a kiválasztott családfők igen eltérő korúak. Ezt azért fontos figyelembe 
venni, mert eltéréseket okoz a családi ciklusban. Márpedig a középosztály helyzetére 
nézve meghatározó történelmi események tényleges hatását — a családtörténeti interjúk 
elemzésének tanúsága szerint — egyéb tényezők mellett a családi ciklus is jelentősen 
befolyásolta.

A családfő életkorának függvényében a családok érthető módon abban is különböz
nek, hogy a harmincas évektől a felvétel időpontjáig eltelt idő alatt hány generáció 
született. A harmincas évek közepén, tehát 1935-ben, mint a 3. táblázatból kitűnik, a 60
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családfő több mint kétharmada már 50 éves vagy idősebb volt (sőt hárman ezek közül 
már nem is éltek).5

3. táblázat. A  családfők életkori megoszlása 1935-ben

fő %

60 éves vagy idősebb 21 35
50 -  59 éves 21 35
40 -  49 éves 12 20
40 évesnél fiatalabb 6 10

Összesen 60 100

A kiválasztott 60 családfő közül 37-en érték meg a „felszabadulást” (csak kevesen voltak 
köztük, akiknél az idézőjel elhagyása indokolt lenne). A kutatás megkezdésekor azonban 
már egyikük sem élt (az utolsó 1985-ben halt meg), bár sokan elég magas életkort értek 
meg. A 80. életévet egyharmaduk (19 fő) érte meg, de a 60. évet öt fő kivételével mindenki.

A középosztály utótörténete

A következőkben megvizsgáljuk a kiválasztott 60 család 1945 utáni történetét, és meg
próbálunk legalább részben választ adni a tanulmány elején felvetett kérdésekre 6

1. Státuszvesztés, diszkrimináció

Az 1940-es évek második felére az egész régi magyar középosztály a legáltalánosabb 
értelemben lesüllyedt — azon egyszerű oknál fogva, hogy a szocialista rendszerben 
felszámolták. Nem pusztán az történt, hogy — a középosztályi pozíciókat megőrizve — 
új emberekkel váltották fel a régieket, hanem maguk a pozíciók szűntek meg a velük járó 
középosztályi jegyekkel (presztízzsel, befolyással, életmóddal, életvitellel) együtt.
A tulajdonos középosztály a kisajátítás révén szűnt meg, a közhivatalnoki középosztály 
a közhivatal funkciójának átalakulásával, a szaktudás szerepének leértékelődésével tűnt 
el. A települési önkormányzatok felszámolásával megszűnt a városi hivatalnokság intéz
ménye. A szakértelmiségi pályák megmaradtak, de autonómiájuk és ezzel presztízsük 
nagymértékben csökkent. A társadalmi önszerveződések teljes megszüntetésével hosz- 
szú időre eltűnt a középosztály legfontosabb társadalmi terrénuma: helyi társada
lomszervező és mintaadó funkciója.

A  fent leírtak a mi kisvárosi középosztályunk számára az esetek jelentős részében 
gyors, megrázkódtatásszerű változásokat jelentettek, nagyobbrészt az 1947 után követ
kező időszakban, kisebbrészt — a zsidók esetében — már a negyvenes évek első felében.

A diszkrimináció különböző típusai a mintánkban szereplő 60 család kétharmadát 
sújtották. Az okok egyenkénti kiderítését nem tartottuk sem lehetségesnek, sem szüksé
gesnek. Beértük a puszta tény regisztrálásával. Több esetben előfordult halálos ítélet, 
börtön, internálás, kitelepítés. Ennél gyakoribb volt az önálló gazdasági tevékenység 
megszüntetése, azaz az államosítás, továbbá az állásvesztés, foglalkozástól történő eltil
tás, fizikai munkára kényszerítés, személyi tulajdon, például lakás elvétele. Időseknél a 
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nyugdíj megvonása, fiataloknál az egyetemi tanulmányokból való kizárás, akár tényleges 
kizárás, akár a felvételi kérelem elutasítása folytán.

A diszkriminációnak ez a korszaka az ötvenes évek végétől fokozatosan megszűnt, de 
bizonyos formái még a hatvanas években is megmaradlak, mint például az egyetemi 
felvételi diszkrimináció, amit 1962-ben töröltek el intézményesen. Mindez a vizsgált 
családok több generációját sújthatta.

A középosztályi családok különféle módokon védekeztek a diszkrimináció ellen. Első 
helyen talán a külföldre távozást érdemes megemlíteni. A vizsgált 60 családból 30-ban a 
leszármazottak egy része külföldre távozott 1945 után. A teljes mintában feltehetően még 
nagyobb ez az arány, mivel azokat a családokat, amelyek teljes létszámban külföldre 
mentek, értelemszerűen nem tudtuk felvenni a szűkebb mintába.

A külföldre távozás és a családfő foglalkozási szektora között bizonyos összefüggések 
fedezhetők fel: a legnagyobb arányban az állami tisztviselők (közhivtalnokok) családjai, 
legkevésbé pedig az egyházi alkalmazottak családjai között fordul elő, hogy egy vagy több 
leszármazott elhagyta az országot.

A külföldre távozás és a család eredeti felekezete7 között egyetlen jellegzetes össze
függés figyelhető meg: a zsidó családok majdnem mindegyikében találunk külföldre 
került leszármazottakat.

Ugyancsak jellegzetes reakció a születések korlátozása. Városunk középosztályi csa
ládjai közül mára jó néhány kihalt, és bizonyítani ugyan nehéz lenne, de feltehető, hogy 
ebben a státuszvesztés is szerepet játszott. Más esetekben a család nem halt ki, de az 
interjú során kiderült, hogy hasonló okokból legfeljebb egy gyereket vállaltak.

A védekezési stratégiák közé tartozott az adott településről való elköltözés. Kimutat
ható ugyanis, hogy a helyben maradókat erősebb és tartósabb diszkrimináció sújtotta, 
mint a más településre költözőket. Ez a hatás valószínűleg a település nagyságával 
fordítottan arányos, vagyis minél nagyobb az adott település, annál kevésbé érvényesül.

Jól illusztrálja ezt két volt gazdatiszt pályájának összehasonlítása. Egyikük az államo
sítás után néhány évre eltűnt szem elől, majd még az ötvenes években visszajött, és két 
faluval odébb tsz-agronómus lett. Másikuk helyben maradt, és nem tudott a képzettsé
gének megfelelően elhelyezkedni. Persze arról sem feledkezhetünk meg, hogy a pályák 
alakulásában a véletlennek is van szerepe. Az azonban semmiképpen sem tekinthető 
véletlennek, hogy a mintánkban szereplő családok kétharmada mára teljes létszámban 
elköltözött a városból, és a maradék egyharmad (20 család) is csak kis részben maradt 
ott. Magából a 60 családfőből (és házastársából) 24-en maradtak a háború után életük 
végéig Pápán. A többiek 1945 előtt meghaltak, vagy (1945 előtt vagy után) elköltöztek.

2 . A  „mai generáció ”

Az elemzés folytatásához bizonyos elnevezéseket kell bevezetnünk a generációk megkü
lönböztetésére. Nulladik generációnak nevezzük a mintánkban szereplő személyeket és 
házastársukat, tehát azokat, akik a harmincas években a középosztály valamelyik cso
portjához tartoztak. Mai generációnak nevezzük a mintában szereplő 60 család mai, illetve 
utolsó már felnőtt (30 éven felüli), a pályakezdésen túllévő leszármazottait.8
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A mai generációhoz tartozó 323 fő  életkor szempontjából igen vegyes: 23 százalék 
1935 előtt, 54 százalék a háború után született. 30 fő (9%) már nem él.

A mai generáció lehet a nulladik után következő első, második, vagy harmadik 
nemzedék, azaz családi állása szerint gyerek, unoka vagy dédunoka. A legtipikusabb az, 
hogy a mai generációba tartozó leszármazott a nulladik generáció unokája. Az esetek 
3/5-ében ez a helyzet. A másik két családi állás előfordulási aránya egyaránt 1 /5 -1 /5 .

A 323 fő közül külföldön él 48 (15%). Többségük (40 fő) itthon született, és csak 
később hagyta el — akár még gyerekként szüleivel, akár már felnőttként — az országot.

A  továbbiakban a pápai középosztály utótörténetét elsősorban ennek a mai generá
ciónak a helyzetén keresztül fogjuk bemutatni, tehát mintegy a kiindulópontot és a 
végpontot hasonlítjuk össze.

Mielőtt azonban erre rátérnénk, még egy rövid módszertani kitérőt kell tennünk. A 
60 család mai leszármazottainak nemek szerinti megoszlása: 170 férfi és 153 nő. A férfiak 
és a nők együttes szerepeltetése bizonyos esetekben torzító lehet, hiszen a nők szerepe 
és helyzete a magyar társadalomban eltér a férfiakétól. A nők esetében általános a „felfelé 
házasodás”, tehát egy család státuszát pontosabban határozza meg a férj foglalkozása és 
iskolai végzettsége, mint a feleségé. Másfelől a nulladik generációban is csak a családfő
ket, tehát a férfiakat vettük alapul. A torzítás kiküszöbölése érdekében bevezettük (a mai 
generáció mellett) a mai családfők fogalmát is. E csoport úgy jön létre, hogy a női 
leszármazottakat házastársukkal helyettesítjük. Az ily módon képzett csoport összetétele: 
170 férfi leszármazott, 124 férfi házastárs, 29 egyedülálló nő.

3. A  mai generáció státuszjellemzői

A módszertani kitérő után visszatérhetünk a korábban feltett, de eddig meg nem válaszolt 
alapkérdésre, hogy tudniillik mennyire voltak képesek a középosztályi családok leszár
mazottai a diszkriminációk korszakának elmúltával arra, hogy az új rendszerben egyál
talán elérhető státuszok közül a számukra megfelelőt megszerezzék.

A  kérdésre a mai generáció (illetve a családfők) státuszjellemzőinek elemzésével 
próbálunk válaszolni. Ez azt jelenti, hogy a mintánkban szereplő 60 család mobilitási útját 
mintegy a végpont leírásával jellemezzük.9

Iskolai végzettség

4. táblázat. A  mai generáció, illetve a mai családfők megoszlása iskolai végzettség szerint

Iskolatípus Mai generáció (%) Mai családfők (%)

egyetem 47 53
főiskola 16 13

együtt 63 66
középiskola 1945 előtt 5 6
középiskola 1945 után 20 14
alacsonyabb 12 14
Összesen 100 (N = 323) 100 (N = 323)
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Az adatokból egyértelműen kiderül, hogy a mai generáció iskolai végzettségi szintje — a 
diplomások közel (családfők esetben pontosan) kétharmados arányával — messze 
meghaladja az országos átlagot. Összehasonlításképpen: az 1990-es népszámlálás eddig 
közzétett adatai szerint a 30 éven felüli férfinépesség 11 százaléka végzett felsőoktatási 
intézményben, és 18 százaléknak maximum középiskolai végzettsége van.10

Ha a fenti megoszlást a nulladik generációs családfők iskolai végzettségével hasonlít
juk össze, azt találjuk, hogy a mai generáció némileg elmarad a felmenőktől. A nulladik 
generáción belül a diplomások aránya 67 százalék, az érettségizetteké 13. A mai családfők 
iskolai végzettsége (indokolt az összehasonlításban őket alapul venni, hiszen a nulladik 
generációs családfők valamennyien férfiak) ettől egyrészt annyiban marad el, hogy az 
akkori diploma szintjének a mai egyetemi diploma felel meg, és ilyennel csak a családfők 
mintegy fele rendelkezik.11 Másrészt a mai érettségi nem ér fel a háború előttivel. Ennek 
ellenére azt mondhatjuk, hogy a túlélés a megszerzett iskolai végzettség tekintetében 
nem volt sikertelen.

Az iskolai végzettség értelmezésekor arról sem feledkezhetünk meg, hogy az elmúlt 
negyven év nem volt egységes abban a tekintetben, hogy a magasabb státuszok elérése 
mennyire volt magasabb iskolai végzettség függvénye. A diplomás foglalkozások státusza 
az utolsó 10-15  évben némileg csökkent, az utóbbi két-három évben pedig ismét 
emelkedett.

Ez az összefüggés különösen jól kidomborodik, ha a 60 középosztályi család leszár
mazottak nem generációk, hanem csak életkor szerint csoportosítjuk, mégpedig aszerint, 
hogy az iskola megválasztása szempontjából kritikus életkoruk milyen történelmi idő
szakra esett. Kitűnik ugyanis, hogy azok a leszármazottak, akik 1945 és 1963 között voltak 
14-18  évesek, magasabb iskolai végzettségi szintet értek el, mint a leszármazottak 
korábbi és későbbi korosztálya, annak ellenére, hogy bizonyíthatóan hátrányos megkü
lönböztetés sújtotta őket ebben az időszakban a közép- és felsőfokú oktatási intézmé
nyekbe való bejutásnál. A magasabb iskolázottsági szint e korosztály esetében azzal 
magyarázható, hogy középosztályi családjaink 1945 után felismerték: a státuszőrzés 
legalkalmasabb módja a magas iskolai végzettség megszerzése. A későbbi korosztálynál 
visszaáll a trend, minthogy a hetvenes évek elejétől mindinkább megnyílnak a státuszőrzés 
alternatív útjai.

Ez az összefüggés különösen erősen érvényesül a maximum 6 elemit végzett nulladik 
generációs családfők leszármazottainál. Ezek a családfők 1945 előtt valamennyien iparos, 
kereskedő, gazdálkodó foglalkozást űztek és a magasabb iskolai végzettség megszerzését 
nem tartották szükségesnek. így 1945 után, amikor valamennyien pályamódosításra 
kényszerültek, ők kerültek a legrosszabb helyzetbe. Ennek ellenére a fent említett 
korcsoportban a magas iskolai végzettséget szerzett leszármazottak aránya ugrásszerűen 
megnőtt: a felsőfokú végzettségűeké 21 százalékról 61 százalékra, ezen belül az egyete
met végzetteké 15-ről 36 százalékra.
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5. táblázat. A  mai generáció legmagasabb iskolai végzettsége a nulladik generáció legmagasabb iskolai 
végzettsége szerint

egyetem fő- -45 közép- 45- közép- szak 8 ált, külföldi
ISKVEGZ- iskola iskola iskola 4-6 elemi

1 2 3 4 5 6 7 Total

1 97 30 1 41 9 2 1 19
egyetem,
főiskola

51,1 15,8 5,3 21,6 4,7 1Д ,5 59,2
63,8 57,7 58,8 64,1 36,0 33,3 20,0

2 20 5 3 7 5 2 4
közép- 47,6 11,9 7,1 16,7 11,9 4,8 13,1

iskola 13,2 9,6 17,6 10,9 20,0 40,0

3 16 2 3 1 1 23
2-4 között 69,6 8,7 13,0 4,3 4.3 7,2

10,5 3,8 4,7 4,0 16,7

maximum 19 15 4 13 10 3 2 60
elemi 28,8 22,7 6,1 19,7 15,2 4,5 3,0 20,6

4 2,5 28,6 23,5 20,3 40,0 50,0 40,0

152 52 17 64 25 6 5 321
47,4 16,2 5,3 19,9 7,8 1,9 1,6 100,0

Nézzük most meg, hogy a nulladik generációs családfők iskolai végzettsége mennyiben 
befolyásolta a mai generációba tartozó leszármazottak iskolai végzettségét. Az 5. táblá
zatból kitűnik, hogy az így megkülönböztetett családtípusok néhány jellegzetes eltérést 
mutatnak az iskolai mobilitás tekintetében.

Az egyik különbség a felsőfokú végzettségű leszármazottak arányában tapasztalható. 
A legfeljebb 6 elemit végzett nulladik generációs családfők mai leszármazottainak csak 
a fele (51%) végzett felsőoktatási intézményben, és ezen belül különösen alacsony az 
egyetemet és viszonylag magas a főiskolát végzettek aránya. Meglepő módon az eleminél 
magasabb, de középiskolánál alacsonyabb végzettségű nulladik generációs családfők12 
leszármazottai között találjuk a legtöbb diplomást (75%).

Az egyetemet végzett nulladik generációs családfők leszármazottai között alig van 
érettségizettnél alacsonyabb végzettségű. A 6 elemit végzett családfők mai leszármazottai 
között relatíve magas az alacsony iskolai végzettségűek aránya.

Foglalkozás

A foglalkozási mobilitás elemzésénél elvetettük azt a lehetőséget, hogy a mai generáció 
státuszát vagy foglalkozását a nulladik generációéhoz hasonlítsuk, hiszen állításunk 
szerint a hajdani középosztálynak nincs meg a mai megfelelője, illetve csak mostanában 
kezd kialakulni. Célszerűbb, ha csak a mai foglalkozási hierarchiában elfoglalt helyet 
vizsgáljuk. Miután azonban ennek ma Magyarországon nincs kidolgozott elmélete, 
egészen sematikusan magas státuszú foglalkozásról beszélünk a felsőbb és középvezetők, 
a diplomás szakértelmiségiek, vállalkozók esetében, és azt vizsgáltuk, hogy a kiinduló
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mintánkban szereplő családok mai generációhoz tartozó leszármazottai milyen mérték
ben rendelkeznek ilyen magas státusszal.

A foglalkozási megoszlásnál mind a mai generáció, mind a mai családfők esetében 
figyelmen kívül hagytuk azokat, akik külföldön élnek, vagy nem dolgoznak.

6. táblázat. A  mai generáció és a mai családfő foglalkozása

Foglalkozás Mai generáció (%) Mai családfők (%)

felsővezető^ 6 10
vállalkozó 6 9
magas presztízsű diplomás 16 16
középvezető 8 11
alk. szakértelmiségi 17 17
alacsony presztízsű 
diplomás 13 8
középfokú szellemi 16 11
kisvállalkozó 8 9
beosztott fizikai 
jó piaci helyzetben 4 3
rossz piaci helyzetben 6 6

Összesen 100 (N = 265) 100 (N = 264)

a A felsővezető = főhatóságnál vezető vagy értelmiségi szakalkalmazott, nagyobb szervezet 
(vállalat, kórház, egyetemi tanszék) vezetője; vállalkozó = nagyobb vállalkozásban tulajdonos, 
vezető, jelentős beosztású szakértelmiségi; magas presztízsű diplomás = orvos, állatorvos, ügyvéd, 
művész, újságíró, egyetemi oktató, kutató, elit gimnáziumban tanár stb.; középvezető = nagyobb 
szervezetnél osztály-vagy üzemvezető, általános iskola, szakmunkásiskola igazgatója, főhatóság
nál csopo rtveze tő ; alkalmazott szakértelmiségi = m é rn ö k , jo g á sz , k ö zg a zd á sz  stb . 
nem-magánvállalatnál, gyógyszerész, középiskolai tanár, lelkész; alacsony presztízsű diplomás = 
általános iskolai tanár, tanító, óvónő, szakelőadó, gyógytornász, fegyveres testület tisztje stb.; 
kisvállalkozó = maga is dolgozó magánkereskedő, -iparos maximum egy-két alkalmazottal, 
magángazdálkodó, vendéglátó-, szórakoztatóiparban, élsportban dolgozó; beosztott fizikai jó  
piaci helyzetben-, állami szektorban dolgozó szakmunkás jobb szakmában, magánvállalkozásban 
fizikai alkalmazott, bedolgozó; beosztott fizikai rossz piaci helyzetben: egyéb fizikai alkalmazottak 
az állami szektorban.

Ha magas státuszúnak a 6. táblázat felső öt kategóriájába tartozó foglalkozásokat 
tekintjük, akkor arra az eredményre jutunk, hogy a mai generációnak valamivel több 
mint a fele (53%-a), a mai családfők közel kétharmada (63%-a) magas státuszú foglal
kozást űz.

Azok a mai generációba tartozó leszármazottak, akik nem tartoznak a magas státuszú 
körbe, durván alsó-középosztálybelieknek tekinthetők, legfeljebb egy-két olyan embert 
találtunk, aki kifejezetten lecsúszottnak minősülhet, azaz a társadalom legalsó, szegény 
rétegébe tartozik. Egyelőre munkanélkülieket is csak elenyésző számban (1 - 2  főt) 
találtunk, de a felvétel még a tömeges elbocsátások kezdete előtt lezárult.
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Ha a leszármazottak státuszát az eredeti 60 család szerint vizsgáljuk, arra az ered
ményre jutunk, hogy a családok felénél minden mai leszármazott ilyen magas státuszú. 
Egy-két olyan család van, ahol minden ág mára végérvényesen lesüllyedt, és elveszített 
minden középosztályi aspirációt. A többi család vegyes, azaz az előbbi két mozzanat 
egyaránt megtalálható benne.

Lássuk most, mennyiben függ a leszármazottak foglalkozási státusza a nulladik 
generációs családfő foglalkozásától.

7. táblázat.
isme- felső ma- m.presz. közép- bco. a.prcsz. k.fokú vállal- jobb szak-

FOGL rétién veze- gántulaj- dip- vezető crtcl- diplo- szel- kozó szak- képzet-
tő donos lomás miségi más lenti ma len

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
SZŰK-
TOR

1 4 4 4 5 7 7 9 17 5 3 469
állami 5.8 5.8 5.8 7.2 10.1 13.0 10.1 24.6 7.2 4.3 5.8 25.2

28.6 26.7 25.0 11.9 33.3 20.5 20.0 41.5 25.0 30.0 25.0

2 2 3 1 22 5 17 12 3 4 3 72
egyházi 2.8 4.2 1.4 30~6 6.9 23.6 16.7 4.2 5.6 4.2 26.3

14.3 20.0 6.3 52.4 23.8 38.6 34.3 7.3 20.0 30.0

3 2 1 4 2 3 1 3 2 2
magán- 10.0 5.0 20.0 10.0 15.0 5.0 15.0 10.5 10.0 7.3
tisztv. 14.3 6.7 9.5 9.5 6.8 2.9 7.3 20.0 12.5

4 1 4 2 6 1 3 2 5 1 25
szabad 4.0 16.0 8.0 24.0 4.0 12.0 8.5 20.0 4.0 9.1

7.1 26.7 12.5 14.3 4.8 6.8 5.7 12.2 6.3

5 5 3 9 5 6 12 13 13 11 2 9 89
tulaj- 5.7 3.4 10.2 5.7 6.8 13.6 14.8 14.8 12.5 2.3 10.2 32.1
donos 35.7 20.0 56.3 11.9 28.6 27.3 37.1 31.7 55.0 20.0 56.3

14 15 16 42 21 44 35 41 20 10 16 274
Total 5.1 5.5 5.8 15.3 7.7 16.1 12.8 15.0 7.3 3.6 5.8 100.0

A legszembetűnőbb összefüggés az, hogy a magánzó (tulajdonos) és az állami tisztviselő 
foglalkozású nulladik generációs családfők mai leszármazottai között lényegesen kisebb 
arányban találunk magas státuszú foglalkozásúakat, mint a többi családfő leszármazottai 
között. (A külföldön élőktől továbbra is eltekintünk, a 7. táblázatban sem szerepelnek.) 
A magánzóknál ennek az az oka, hogy a vagyont, termelési eszközt 1945 után nem tudták 
átörökíteni, iskolai végzettségük az esetek egy részében elég alacsony volt, tehát kulturális 
tőkével sem tudták pótolni az elveszített egzisztenciális alapokat.

Az állami tisztviselők leszármazottai esetében à jelenség oka nem világos. Tény, hogy 
az állami tisztviselőket — és gyerekeiket — igen erős politikai diszkrimináció sújtotta, 
ami a pálya folytatását, a gyermekek esetében pedig a pályakövetést és sok esetben a 
diploma megszerzését lehetetlenné tette. Ez azonban nem magyarázza azt a tényt, hogy 
az unokák között miért értek el viszonylag kevesen magas státuszt.

A legnagyobb arányban az egyházi alkalmazásban álló, valamint a szabadfoglalkozású 
értelmiségi foglalkozásokat folytató nulladik generációs családfők mai leszármazottai
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között találhatunk magas státuszúakat. Itt volt a legkisebb diszkrimináció, a legnagyobb 
a gyermekek számára a pályakövetés lehetősége, valamint a kulturális tőke.

Lakóhely

A státuszjellemzők sorában utoljára a mai generáció jelenlegi (vagy utolsó) lakóhelyét 
vesszük szemügyre.

A mai generáció településtípus szeiinti megoszlása (százalékban):

Budapest 39
megyei jogú város 11
megyeszékhely 7
egyéb város 7
falu 9
Pápa 12
külföld 15

100 (N = 323)

Az adatokból kitűnik, hogy középosztályunk leszármazottai lakóhely tekintetében is az 
országos átlag fölött vannak, hiszen a mai generációba tartozóknak több mint a fele a 
fővárosban vagy megyeszékhelyen él, és alig több mint negyede él ennél alacsonyabb 
rangú településen. Ha az iskolai végzettség és foglalkozás kapcsán azt mondhatjuk, hogy 
— mutatis mutandis — megőrizték korábbi szintjüket, a települési mobilitásban — ha 
nem is teljesen a saját jószántukból — előbbre léptek.

Azok, akik Pápán maradtak, a mai generáció átlagánál idősebbek és lényegesen 
alacsonyabb iskolai végzettségűek.

4. Egy újabb rendszerváltás

Felmerül a kérdés, mennyire tudtak vagy akartak élni az egykori középosztály leszárma
zottai a napjainkban zajló újabb rendszerváltás adta lehetőségekkel, milyen arányban 
kerülnek be a most alakuló új elitbe. A rendkívül izgalmas kérdésre sajnos nem tudunk 
reális választ adni, mivel az 1989-ben elindult változásokra magunk sem számítottunk, 
így túl korán fogtunk ebbe a kutatásba. Az ezzel kapcsolatos folyamatok éppen csak 
beindultak az adatfelvétel lezárulása előtt. így erre csak részleges választ adhatunk.

Az utóbbi évek változásait firtató kérdésre adott válaszokból az derült ki, hogy a mai 
családfők közül 42 fő vállalt a rendszerváltással összefüggő új fő- vagy mellékállást (a 
vállalkozói szférába ment vagy az államiban előléptették), 11 fő vállalt új közéleti 
(politikai vagy társadalmi funkciót), 10 fő mindkettőt. Ez az összesen 63 fő az 1989-ben 
Magyarországon élő „mai családfők” 27 százaléka.
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5 . Következtetések

A mai leszármazottak státuszjellcmzőinck vizsgálata alapján azt a következtetést vonhat
juk le, hogy a kisvárosi középosztályi családok — mint a középosztály egésze — elvesztették 
háboni előtti középosztályi státuszukat, a leszármazottak többségét (mintegy kétharmadát) 
tekintx’e azonban sikeres rekonverziót hajlottak végre, és a mai társadalomban elérhető 
magasabb státuszokkal rendelkeznek.

A mai státuszhoz elvezető családi mobilitási ívek különbözők lehettek. Egészen 
sematikusan itt csak az alapeseteket vázoljuk:

1. A családok az őket ért diszkriminációk (államosítás, vagyonvesztés, börtön, inter
nálás, foglalkozástól eltiltás, nyugdíjmegvonás), a több generáció életében előidézett 
törés után többé vagy kevésbé sikeres rekonverziót hajtottak végre.

2. A diszkrimináció csak a nulladik generáció életében eredményezett törést, így a 
leszármazottak esetében rekonverzióról csak abban az értelemben beszélhetünk, hogy a 
megváltozott körülmények között töretlen pályát tudtak befutni.

3. A családot vagy adott ágát nem érte diszkrimináció, a korábbi magas státuszú 
foglalkozásokat a következő generációk is követni tudták, így csak az adott foglalkozással 
járó hajdani középosztályi státusz veszett el.

Minden rendszer működtet bizonyos mechanizmusokat, amelyek célja a státuszok 
intra- és intergenerációs újratermelése. A rendszerváltás az általunk vizsgált középosz
tályi családok esetében (elsősorban a 2. és a 3. pontban említett esetekben) azt jelentette, 
hogy még ha nem váltak is közvetlen diszkrimináció áldozataivá, az esetek többségében 
elvesztették ezeknek az újratermelési mechanizmusoknak a támogatását, és így vagy úgy 
adaptálódniuk kellett az új helyzethez. Ebben az értelemben a leszármazottak magas 
státusza mindenképpen bizonyos rekonverzió eredménye.

Ez a rekonverzió azokban a családokban volt a legsikeresebb, ahol az egykori 
középosztályi étoszt, mentalitást valamilyen formában megőrizték, átörökítették és új 
középosztályi ambíciókra váltották, ahol a különböző eszközök, szimbolikus tőkék vál
togatása, megfelelő alkalmazása elősegítette a megfelelő alkalmazkodást a változó 
körülményekhez.

Jegyzetek

1. Ezt a problematikát mások is vizsgálták már. Kemény István a hatvanas és hetvenes években az
életformacsoportok fogalmával a történeti-kulturális meghatározottságok struktúraképző szerepét állí
totta középpontba. Ugyancsak ezt a problémát vizsgálta a nyolcvanas években Szelényi Iván és Manchin
Róbert a korábbi középparasztság vonatkozásában.

2. Az írásos források a következők:
— a várostörténeti monográfiák;
— a két helyi politikai hetilap (Pápai Hírlap, Pápa és Vidéke) 1900-1944 közötti évfolyamai;
— a református egyházkerület levéltárának kéziratos anyagai;
— tiszti cím- és névtárak, gazdacímtárak;
— Nagy Magyar Compass.
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3. Nem véletlen, hogy a gimnázium megszervezésére a 19. század elején a bencés rend kap megbízást. A 
bencések felkészültségüknél fogva alkalmasak arra, hogy állják a versenyt a református kollégiummal. Az 
1920-as években a pápai bencés gimnázium — a hat hazai egyike — az új irányzatokat követve 
reálgimnáziummá alakul át, ahol a hangsúly a reáltárgyak és a modern nyelvek, elsősorban a francia 
tanításán van. míg a kollégium megőrzi humán jellegét, azaz a görög és a latin nyelv primátusát.

4. A túlélők aránya alig haladta meg a 10 százalékot. Forrás: I^áng Jchuda Gyula: A pápai zsidóság 
emlékkönyve. Tel Aviv 1974. (R. Braham is az ő adatait veszi át.)

5. A kiválasztott 60 családfő a kiinduló időpontnak választott évtized folyamán nem feltétlenül egy időben 
töltötte be azokat a pozíciókat, amelyek alapján a mintába került.

6. A 3. pontban megfogalmazott kérdést, tehát a mobilitási utak problémáját egy későbbi tanulmányban 
fogjuk elemezni.

7. A családok felekezeti hovatartozásáról 1945 után már nincs sok értelme beszélni, mivel a jelentősége s 
ezzel együtt a felekezeten belüli házasodás prioritása adataink szerint nagymértékben csökkent. A  
felekezeti hovatartozás ezért mindig az eredeti családfőre vonatkozik.

8. Kivéve azokat, akik 1945 előtt meghaltak.

9. A két végpont, tehát a harmincas évekbeli kiinduló állapot és a mai (illetve utolsó) státusz közötti 
történésekről egy későbbi tanulmányban lesz szó a családok mobilitási útjának elemzésekor.

10. 1990. ér/ népszámlálás. Összefoglaló adatok a 2%-os minta alapján. Budapest: KSH. 1990.

11. Bizonyos főiskolákat. így pl. a művészeti főiskolákat, az állatorvosi, a testnevelési főiskolát egyetemnek 
vettük, hiszen ezeken a területeken ez nyújtja az elérhető legmagasabb képzettséget.

12. Ebbe a kategóriába azokat a nulladik generációs családfőket soroltuk, akik polgári iskolát, ipariskolát, 
illetve nyolcnál kevesebb gimnáziumi osztályt végeztek.

13. Az egyház alkalmazásában állók döntő többsége tanár volt.



.



Tardos Katalin

MARGINÁLIS CSOPORT A MUNKAERŐPIACON: 
A MUNKANÉLKÜLI SEGÉLYBŐL KIZÁRTAK

Az Országos Munkaügyi Központ statisztikáiból kiderült, hogy a munkanélküli segélyben 
részesülők bizonyos százalékát kizárják a segélyezési rendszerből. Ennek hivatalos 
indoklása, hogy „nem működnek megfelelően együtt a Munkaügyi Központtal”. Vizsgál
atom egyik célja az volt, hogy felderítse, milyen valóságos helyzetet takar a „nem 
megfelelő együttműködés” címkéje, vagyis milyen okból és milyen indokokkal zárnak ki 
embereket a minimális megélhetést biztosító segélyből. Nemcsak a munkaügyi központ 
működése és az emberekkel való bánásmódja érdekelt, hanem a segély megvonásával 
előálló kritikus élethelyzet, valamint az is, hogyan kerestek és mennyiben találtak az 
emberek megoldást erre a válságos helyzetre.

A felmérést Somogy megyében végeztem. A minta azokból állt, akiket 1990-ben 
Somogy megyében kizártak a munkanélküli segélyből. Ez 138 főt érintett. 1991 tavaszán 
személyesen kerestük fel őket és kérdőívet töltöttünk ki velük. Sajnos, a mintában 
szereplők elég nagy hányadát nem találtuk meg (58 fő, 42%). 22 fő elköltözött1; 17 nem 
minősült kizártnak, mivel saját maga mondta le a segélyt; 7 nem volt hajlandó válaszolni; 
6 nem tartózkodott soha otthon; 5 esetben a cím ismeretlen volt; 1 meghalt. így a minta 
végül 80 főt számlált (58%).

A helyi munkaerőpiac néhány jellemzője

A munkanélküliség szempontjából Somogy megye nem tartozik a válságövezetek közé, 
a munkanélküliségi ráta csak némileg haladja meg az országos átlagot, növekedési üteme 
erősen szezonális jellegű2. A Balaton közelsége miatt Somogy megye északi részén 
jelentős az idénymunka szerepe, tehát itt a foglalkoztatási gondok ciklikusan jelentkez
nek. A megye déli részén a munkanélküliségi ráta gyorsabban növekszik, itt az állami 
vállalatok felszámolása még nagyobb gondot okoz, ráadásul a magánszektor felszívó 
hatása elenyésző a Balaton partvidékéhez képest. A tartós munkanélküliségnek nagyobb 
a valószínűsége a megye déli részén.

1990-ben 3800-an kaptak munkanélküli segélyt Somogy megyében, közülük 138 főt, 
a segélyezettek közel 4 százalékát zárták ki. Ha azt vesszük, hogy az év során 3800 fő 
közül 1185 került ki a segélyezési rendszerből, és ehhez viszonyítjuk a kizártak számát, 
akkor azt kapjuk, hogy a rendszerből kikerülők közel 12 százalékánál a segélyt a 
munkaügyi központ hatóságilag szüntette meg3.

Kit lehet kizárni a munkanélküli segélyből?

Azokat, akiket vizsgáltunk, még az 1988-as rendelet4 alapján zárták ki a segélyből, de az 
1991-ben elfogadott foglalkoztatási törvény5 is ugyanazokat az elveket érvényesíti a segély
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megszüntetésével kapcsolatban mint elődje. A segély folyósításának feltétele, hogy a 
munkanélküli együttműködjék a munkaügyi központtal, rendszeres kapcsolatot tartson 
vele, a felajánlott munkalehetőségeket felkeresse, maga is részt vegyen a megfelelő 
munkahely felkutatásában, törekedjen arra, hogy a munkaviszony létrejöjjön és fogadja 
el a megfelelő munkahelyet, illetve átképzési lehetőséget. Tehát a segély folyósításának 
két legfontosabb kritériuma, hogy a munkanélküli havonta egyszer (ritkább esetben 
hetente egyszer) a munkaügyi központ által megadott időpontban megjelenjék, illetve a 
felkínált munkahelyeket felkeresse, és ha valamelyiket a központ „megfelelőnek” ítéli, 
akkor azt köteles elfogadni.

A következő kérdés tehát az, mi minősül megfelelő munkahelynek. Hivatalosan négy 
szempontot vesznek figyelembe. Az első a képzettségi szint, a második az egészségi 
állapot, a harmadik a várható kereset, a negyedik pedig az utazási idő. Néhány megjegyzés 
a „megfelelő munkahely” kritériumáról:

1. A képzettség az a tényező, ami az objektív mérlegelés szempontjából viszonylag 
legkevesebb gondot okoz. Itt inkább az jelent problémát, ha valaki képzettségi szintje 
alatt vállalt munkát, mert akkor már a munkaügyi központ nem köteles figyelembe venni 
eredeti szakképzettségét. Ez főleg azoknál érdekes, akik a munkanélküli segély elkerü
lése érdekében alacsonyabb szintű munkát vállaltak, de utána — második lépcsőben — 
mégis munkanélküliekké váltak. Ugyancsak probléma, hogy a képzettségi szint a mun
kaügyi központ által felajánlott képzéssel (átképzéssel) együtt értelmezendő, ami azt 
jelenti, hogy kötelező részt venni mindennemű átképzésen függetlenül attól, mennyire 
találkozik az egyéni igényekkel. Természetesen nem az a baj, hogy az átképzés kötelező, 
még kevésbé az, hogy vannak átképzések (sajnos, viszonylag kevés), hanem hogy úgy 
kötelező a részvétel, hogy a tanfolyamokat nem egyénre szabottan választják ki. Más 
országok gyakorlata megmutatta, hogy az átképzések sikerességének előfeltétele, hogy 
minél inkább igazodjanak az egyéni adottságokhoz, igényekhez.

2. Hogy egy munkakör megfelel-e a munkanélküli egészségi állapotának, azt az adott 
munkahely üzemorvosa — ha van — hivatott eldönteni. Az alkalmassági vizsgálatok 
azonban az esetek túlnyomó többségében felületesek, és nem a munkavállaló érdekeit 
veszik figyelembe. Ha a munkanélküli feltárja egészségi problémáit, könnyen abba a 
gyanúba keveredik, hogy „nem is törekszik a munkaviszony létrehozására”.

3. Ha a várható kereset akár egy forinttal is magasabb, mint a munkanélküli járadék 
(segély), akkor a munkanélküli már köteles elfogadni az adott munkahelyet. A gyakor
latban tehát sokszor a hivatalos minimálbér alatti ajánlatokat is köteles elfogadni. Mivel 
a segély az előző átlagkereset 70 százaléka (de lehet 50% is), és általában hosszabb idő 
telik el az utolsó munkahely megszűnése és az elhelyezkedés között, ez az inflációval is 
számolva, abszolút értelemben sok esetben közel 60 százalékos vásárlóerő-csökkenést 
jelent.

4. A z utazási idő  maximumát a törvény 3 órában határozza meg. A három órás utazási 
idő önmagában is sok, de ha ehhez hozzávesszük, hogy a tömegközlekedési eszközök 
nem mindig igazodnak a munkaidő-beosztáshoz, akkor kiderül, hogy a tisztán 3 órás 
utazási idő a gyakorlatban sokkal több is lehet.
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A munkaügyi központ egyszerre lát cl szolgáltató és hatósági funkciót. Ha csökkenő 
mértékben is, még mindig él az a szemlélet, hogy a munkanélküliek a maguk hibájából 
váltak munkanélkülivé, tehát ki kell szűrni azokat, akik nem igazán törekednek arra, hogy 
elhelyezkedjenek, hanem csak a segélyt akarják felvenni. A rendszerbe belépőknek a 
kezdet kezdetén meg kell küzdeniük az ügyintézők általános gyanakvásával. Ne feled
kezzünk meg arról a fontos lélektani körülményről sem, hogy az ügyintézők sokszor a 
kiutalt segélyeknél nem sokkal magasabb bérért napi nyolc órát dolgoznak, általában 
rossz munkakörülmények között. A munkaügyi szervezet nem készült fel a munkanélkü
liek számának gyors növekedésére. A többletmunka terheit a munkanélküliekkel foglal
kozó ügyintézőknek kell viselniük. Az egy munkanélkülire fordítható idő fokozatosan 
csökken. A személyes kapcsolat kialakításának esélye egyre kisebb. Az ügyintézés 
szükségszerűen egyre formálisabb. Az ügyintéző munkáját aszerint ellenőrzik, hogy 
minden esetben a rendelkezéseknek megfelelően járt-e el. Van ugyan bizonyos tere a 
szubjektív mérlegelésnek, de az ügyintéző számára a formális eljárás jelenti a legkisebb 
kockázatot és a legkevesebb munkát.

A legtöbb embert a segélyezés kezdeti szakaszában, általában az első három hónapban 
zárják ki. Ha valakinek sikerült legalább három hónapig bent maradnia a rendszerben, 
akkor már sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy a nagyon formális kritériumok mellett 
az ügyintézők mérlegelni fogják egyéni helyzetét és igényeit is. Ugyanazzal az indokkal 
nem feltétlenül zárják ki a régóta segélyen lévőt, amivel az újonnan jöttékét igen. (A 
vizsgálat másik részében olyan munkanélkülieket kérdeztünk meg, akik több mint egy 
éve munkanélküli segélyen voltak. Kiderült, hogy körükben majdnem ugyanolyan gyak
ran előfordult az, hogy nem keresték fel a munkaügyi központot a megadott időpontban, 
mint a kizártaknál [32, illetve 39%]. 25 százalékuk esetében még az is előfordult, hogy 
nem fogadták el a munkaügyi központ által felajánlott munkahelyet.) Tehát a szubjektív 
megítélés elemei határozottan jelen vannak a rendszerben. Nem is zárhatók ki, hiszen a 
munkaügyi központok olyan emberek sorsáról döntenek, akik rengeteg problémával 
küszködnek, krízishelyzetben vannak. Ugyanakkor a munkanélküli szempontjából kiszá
míthatatlan, hogy mikor talál megértésre, és mikor alkalmazzák rá szigorúan a törvény 
betűjét. A jogtalanul segélyezettek kiszűrésére irányuló hatósági törekvéseknek olyanok 
is áldozatul esnek, akiket körültekintőbb és emberibb mérlegelés nem zárna ki. A kérdés 
az, hogy ha csak nagy „hibaszázalékkal” lehet kiszűrni az abszolút számban kevés 
jogtalanul segélyezettet, akkor nem volna-e emberségesebb megoldás „futni hagyni” azt 
a keveset, mint olyan emberektől is megvonni a segélyt,, akik számára ez létszükséglet.

Az elmúlt időszak eseményei arra engednek következtetni, hogy a munkaügyi köz
pontok hatósági funkciója tovább növekszik. A szervezeten belül külön részleget hoztak 
létre a segéllyel való visszaélések felderítésére, a segély mellett feketén dolgozók kiszű
résére. A bizalmatlanság erősödése csak negatívan befolyásolhatja a szervezet amúgy is 
háttérbe szorult humán szolgáltató funkcióját, arról nem is beszélve, hogy azt senki sem 
ellenőrzi, miként éri jogsérelem a munkanélkülieket.

A  k izárás a  m unkaügyi közpon t szem szögéből
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A kizárás leggyakoribb indoka, hogy a munkanélküli nem fogadta el a felajánlott 
munkahelyet. Ez történt az esetek több mint felében (54%). A második legfontosabb 
indok, hogy a munkanélküli nem jelent meg a megadott időpontban a munkaügyi 
központnál. A kizártak több mint egynegyedétől (28%) ezért vonták meg a segélyt. Az 
indokok között szerepelt továbbá, hogy a munkanélküli nem kereste fel a felajánlott 
munkahelyet (4%), nem fogadta el a felajánlott átképzést (4%), illetve nem törekedett 
arra, hogy a munkaviszony létrejöjjön (4%). De néhány esetben (4%) az is előfordult, 
hogy a segélyezett maga kérte, szüntessék meg a segélyét, mert szégyellte, hogy rászorul, 
vagy úgy ítélte meg, hogy nem beszéltek vele emberségesen.

A kizárás általában teljesen váratlanul érte az embereket. Az esetek legnagyobb 
részében meg voltak győződve arról, hogy nem hágják át a munkaügyi központ előírásait, 
vagy ha mégis, akkor olyan indokokat tudnak felhozni mentségükre, amelyeket a központ 
elfogad.

Nézzük meg, milyen indokok alapján utasították vissza a munkanélküliek a felajánlott 
munkahelyeket. A döntő érv a „fii/ alacsony kereset” volt. Hozzá kell tenni, hogy a 
munkaügyi központ olyan munkahely elfogadására is kötelezheti a munkanélkülit, ahol a 
várható kereset a jelenlegi minimálbér alatt van. Egy 20 éves, szakképzettség nélküli 
fiatalembernek 2 munkahelyet ajánlottak fel. Az első ajánlat az volt, hogy legyen postás. 
Az addig rakodómunkásként dolgozó fiú nem tudta elképzelni magát postásként és nem 
fogadta el a munkahelyet. A második az volt, hogy legyen udvaros a gimnáziumban, de 
ezért a munkáért kevesebb fizetést kapott volna kézhez, mint a 4600 forintos segélye. 
Úgy döntött, hogy ezt a munkakört sem fogadja el. Ekkor kizárták a segélyből. A fiú 
rokkantnyugdíjas szüleivel él együtt, jelenleg is munkanélküli, időnként alkalmi munkás
ként rakodómunkát végez. Tehergépkocsi-vezetői jogosítványt szeretne szerezni, ami 
számára elérhetetlen jelenleg, mivel 40 000 forintba kerül.

Előfordult, hogy a munkáltató a hivatalos állásbejelentésnél magasabb fizetést jelölt 
meg, mint amilyet a helyszínen a munkanélkülinek ajánlott. A munkaügyi központ a vitás 
esetekben sosem vállalja a szembesítést, hanem abból indul ki, hogy a „munkanélkülinek 
úgysincs igaza”. Egy 59 éves férfinek, aki addig 4200 Ft segélyt kapott, 5600 Ft fizetéssel 
ajánlottak munkahelyet. A helyszínen a vállalat 3900 Ft-ot kínált fel. A férfi nem fogadta 
el a munkahelyet és kérte a munkaügyi központ vezetőjét, hogy vállalja a szembesítést a 
vállalat képviselőjével. Azt a választ kapta, hogy az irodavezető „látatlanban is a vállalat
nak hisz, szembesítésre nem hajlandó”.

Számos esetben a felajánlott munkakörrel járó kereset magasabb ugyan, mint a segély, 
de alacsonyabb az utolsó munkahelyen kapott keresetnél. Lélektanilag az emberek 
nagyon nehezen viselik el, hogy a megelőző keresetnél kevesebbért vállaljanak munkát. 
Érthető módon úgy vélik, hogy „ezért a pénzért nem érdemes dolgozni, még ha ez adott 
esetben a segély megvonásával jár is”. Egy részük inkább vállalja, hogy elessék a segélytől, 
mintsem hogy az önbecsülését romboló munkakört elvállaljon.

A  k izá rás  a  m u n k an é lk ü liek  szem szögébő l
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Külön problémát jelent azoknak a helyzete, akiknek tavasztól őszig van bevált 
munkahelyük, és biztosak abban, hogy az idény elején visszaveszi őket a régi munkahely. 
Nem szívesen vállalnak az átmeneti téli hónapokban alacsony fizetésért állandó munkát. 
A Balaton vonzáskörzetében dolgozó munkaügyi központok nehezen tudják kezelni ezt 
a problémát. Úgy tűnik, informálisan elég sokszor elfogadják, hogy télen segélyezzék 
azokat, akiknek biztos állása van tavasztól. Nekik egyszerűen nem is ajánlanak fel állást, 
és ezzel a probléma meg van oldva.

Általában véve elég nagy a munkaügyi központ mozgástere abban, hogy kinek melyik 
állást ajánlja fel. Az ügyintézőnek módjában áll előre megbeszélni a munkanélkülivel, 
érdekli-е ez vagy az az állás. Abban sem teljesen kialakult a gyakorlat, hogy milyen 
esetekben lehet visszautasítani egy állást, és milyen esetekben nem. Néhol elnézik az első 
állásajánlat visszautasítását és csak a második vagy harmadik esetben nyúlnak a kizárás 
eszközéhez.

A munkahelyek elutasításának második leggyakoribb indoka a három műszakos 
munkarend, illetve a rossz munkaidőbeosztás. Ez legtöbb esetben a kisgyermekes anyákat 
érinti hátrányosan. A jelenlegi törvény nem említi a „megfelelő munkahely” kritériumai 
között a műszakbeosztást. Ha tehát a felajánlott munkahely megfelel a munkanélküli 
képzettségének, egészségi állapotának és a három órás utazási időn belül van, akkor a 
munkanélküli köteles elfogadni. A munkaügyi központ a saját nyilvántartásában rögzíti, 
hogy az adott személy milyen műszakbeosztásban kíván dolgozni. Tehát ismét csak az 
ügyintézőtől függ, ajánl-e az igényekkel ellentétes munkahelyet, vagy sem. Sok esetben 
figyelembe veszik a műszakbeosztásra vonatkozó igényeket, éppen csak nem lehet előre 
kiszámítani ez irányú magatartásukat. Egy példa: 30 éves asszony, gyermekei 4 és 9 
évesek, férje rokkantnyugdíjas. Egyműszakos állást kért a munkaügyi központtól. Két 
állást ajánlottak neki. Az egyik esetben egy középiskolában kellett volna takarítani az 
iskolai rendezvények után, ami sok esetben azt jelentette volna, hogy este 6 után kell 
elkezdeni a takarítást, miközben az utolsó busz a lakhelyére 8 órakor indul. A második 
esetben reggel 8-tól kézbesítői munkát kellett volna ellátnia, délután 4 után pedig 
takarítania. Mindkét esetben megoldhatatlan lett volna a gyerekek ellátása, illetve a 
közlekedés. A kizárás ellen az asszony fellebbezett, de válasz a mai napig sem érkezett, 
annak ellenére, hogy az asszony többször sürgette. Több hónap után végül sikerült idény 
jellegű munkára a régi munkahelyére visszamennie.

A felajánlott munkahelyek visszautasításának harmadik leggyakoribb indoka a túl 
hosszú utazás, a rossz közlekedés, illetve az útiköltség megtérítésének hiánya volt. A 
falvakban lakó emberek elhelyezkedésének ez az egyik gátja, és a segélyből való kizárásuk 
döntő oka. A rossz közlekedés miatt a falusi lakosság a munkavállalási lehetőségek 
szempontjából eddig is hátrányban volt, de új jelenség, hogy a vállalatok nem hajlandók 
megtéríteni a bejárók útiköltségét. Kaposváron például gyakorlatilag nincs olyan vállalat, 
amely 15 kilométeres körzetnél távolabbi helyről hajlandó volna munkavállalót alkalmaz
ni. A bérletárak emelkedésével azonban az útiköltség sok esetben eléri az ajánlott kereset 
25 — 50 százalékát. Egy nagyon szegény, sokgyermekes férfi úgy vesztette el a munkahe
lyét, hogy megvonták tőle az útiköltség-támogatást, ami a 3300 Ft-os nettó kereset mellett
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830 Ft-ot tett ki. A munkaügyi központ ugyanerre a munkahelyre közvetítette ki, ahol 
két hónapra alkalmazták volna. A férfi azt kérte a munkahelytől, hogy előlegezzék meg 
neki a 830 Ft-os bérlet árát, hogy tudjon közlekedni. Mivel ezt nem kapta meg, nem 
fogadta el a munkahelyet, így kizárták a segélyből. A férfi és felesége jelenleg munkanél
küli, egyikük sem kap segélyt, egyedüli jövedelemforrásuk a családi pótlék. Egy másik 
esetben egy 35 éves, elvált nő, két iskolás korú gyerekkel (12 és 7 éves), felszolgálóként 
dolgozott egy olyan üdülőben, ahol télen ipari összeszerelő munkát biztosítottak a 
dolgozók számára. Amikor ezt nem sikerült megszervezni, munkanélkülivé vált. Olyan 
munkahelyet ajánlottak neki, ahol két műszakban kellett volna dolgozni, és messzebbre 
utazni. A gyerekek miatt ezt nem tudta megoldani. A kizárás után fellebbezett, de nem 
kapott érdemi választ. Két hónapig nem volt más jövedelme, mint a családi pótlék és a 
tartásdíj. Szerencséjére két hónap után visszakerült régi munkahelyére. Formailag a 
munkaügyi központ ebben az esetben sem követett el hibát, de a körülmények ismere
tében belátható, hogy az asszonynak nem volt más választási lehetősége. A jelenlegi 
szabályozás a gyermeküket egyedül nevelő szülők, illetve a 10 év alatti gyerekeket nevelő 
nők számára a 3 óra utazási időt 2 órában maximálja. A legtöbb esetben ez sem jelent 
megoldást a falvakban lakók számára.

A negyedik leggyakoribb indok a munkahelyek visszautasítására, hogy valamilyen 
okból nem tetszett a munkakör vagy a főnök. Volt olyan eset, ahol a varrónő szakképzett
ségű asszonynak felszolgálást ajánlottak egy presszóban. Előzőleg nem a szakmájában 
dolgozott, hanem boltvezető volt az ÁFÉSZ-nál, és így a munkaügyi központ nem volt 
köteles figyelembe venni a szakképzettségét. A felszolgálást azonban nem akarta elvál
lalni, mert szinten alulinak érezte. Egy másik esetben a munkanélküli ismerte leendő 
főnökét, akiről nagyon rossz véleménnyel volt, és ezért nem akarta elváltani a munkát. 
Megtörtént, hogy valakit oda akartak beosztottnak visszaküldeni, ahol korábban főnök 
volt.

A  visszautasítás indokai között szerepelt az is, hogy a felajánlott munkakör nem felelt 
meg a munkanélküli szakképzettségének vagy egészségi állapotának. Egy 35 éves epilepsziás 
és gerincműtétes férfinak, aki addig portásként dolgozott, kétszer is rakodómunkát 
ajánlottak. A férfi orvosi igazolással bizonyította betegségét, és kérte, ajánljanak köny- 
nyebb munkát. Szemére vetették, hogy neki semmilyen munka sem tetszik, és kizárták a 
segélyből. Azóta is munkanélküli, a nővére családja tartja el, most akarják elindítani a 
leszázalékolási eljárást. Fontos megemlíteni, hogy a kizártak közel egyharmada számolt 
be olyan egészségi panaszokról, betegségekről, amelyek behatárolják, hogy milyen 
munkát képes elvégezni.

Összefoglalva az eddig elmondottakat, a kisgyermekes anyák, a falun élők és a betegek 
nemcsak a munkanélkülivé válás esélyét tekintve vannak hátrányos helyzetben, hanem 
annak is nagyobb a valószínűsége, hogy a munkanélküli segélyből kizárják őket.

Már említettem, hogy a kizárás oka az esetek több mint egynegyedében (28%) az volt, 
hogy a munkanélküli nem jelent meg a megadott időpontban a munkaügyi központban. 
A  magyar szabályozás tulajdonképpen liberális a tekintetben, hogy a munkanélkülinek 
milyen gyakran kell jelentkeznie. Belgiumban például a munkanélkülieknek mindennap
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más időpontban „lyukasztaniuk” kell a kártyájukat. Ezzel akarják megakadályozni a 
fekete munkavállalás gyakoriságát. Ugyanakkor a munkanélküli saját maga döntheti el, 
milyen gyakran keresi fel a munkaközvetítő hivatalt, hogy álláslehetőségek felől érdek
lődjék. A liberálisabb gyakorlatot követő Hollandiában egyáltalán nincs meghatározva, 
hogy a munkanélkülinek milyen gyakran kell jelentkeznie. A biztosító és a munkaközve
títő hivatal egymástól elkülönülten tevékenykedik. A biztosító képviseli a hatósági 
feladatokat, a munkaközvetítő hivatal kizárólag szolgáltató funkciót lát el. A munkaköz
vetítő hivatal nem köteles információkat adni a biztosítónak. A biztosító szúrópróbasze
rűen kötelezi a munkanélkülit, hogy jelenjék meg és bizonyítsa, milyen erőfeszítéseket 
tett arra, hogy új munkahelyet találjon. A munkaközvetítő kizárólag azzal foglalkozik, 
hogy a hozzájuk fordulónak minden segítséget megadjon ahhoz, hogy a lehető legrövi
debb időn belül megtalálja azt a munkahelyet, amely a saját szempontjából jól illeszkedik 
munkakarrierjébe.

A magyar szabályozás tehát abban liberálisnak mondható, hogy általában csak 
havonta egyszeri megjelenést tesz kötelezővé, másfelől ragaszkodik ahhoz, hogy csak a 
munkanélküli könyvecskében megjelölt napon lehet megjelenni. Ez alól elvileg csak 
orvosi igazolás mentesít. Tehát a megjelenési kötelezettség független attól, hogy a 
munkaügyi központ tud-e állást ajánlani. A jelentkezés többnyire formális, mert egyre 
ritkábban fordul elő, hogy a munkaügyi központ tudna állást ajánlani, amikor a munka- 
nélküli megjelenik az irodában. Ugyanakkor, az utazást és a több órás várakozást 
figyelembe véve, az irodában való megjelenés gyakorlatilag egész napos elfoglaltságot 
jelent. A munkanélküliek tájékoztatást kapnak arról, hogy a segély folyósítása érdekében 
eleget kell tenniük ennek a kötelezettségüknek, de nem értik, hogy miért van akkora 
jelentősége, ha egy-két nappal később jelennek meg. Ráadásul környezetükből ismerhet
nek olyan példákat, hogy a munkaügyi központ méltányolva a személyes problémákat, 
elnézte az egy-két napos késést. A kizártak 39 százalékával esett meg, hogy nem jelent 
meg a megadott időpontban, de ez csak az esetek 70 százalékában vált a kizárás indokává. 
Legtöbbször már az első késés elég indok a kizárásra. Megkérdeztük a munkanélkülieket, 
miért nem mentek időben a munkaügyi központba: elnézték vagy elfelejtették a dátumot; 
a gyerek vagy valamelyik családtag beteg volt; saját maga beteg volt, de nem kért erről 
orvosi igazolást; munkát keresett; alkalmi munkán volt, amit nem akart kihagyni, mert 
nagyon kellett a pénz.

Egy 45 éves asszony például egy napot késett, és rögtön kizárták a segélyből. Kérte, 
nézzék el a tévedését, mert az élettársa is munkanélküli, aki ráadásul nem jogosult 
segélyre, és nagy szükségük van a pénzre. Az asszony súlyos beteg, ezért nem tud nehéz 
munkát elvállalni. A fia az egyetlen kereső a háztartásban, de ő is csak 9 ezer forintot 
keres, és ebből kell hármuknak megélni. Tavaly tüzelőt sem tudtak venni télire. Az 
asszony jelenleg ott tart, hogy akár 3 ezer forintért is elmenne dolgozni, csak volna hová. 
Egy másik esetben a fiatalasszony a beteg gyerekét vitte az orvoshoz injekcióra, és ezért 
egy nappal később ment a munkaügyi központba. Mondta, hogy tud hozni orvosi 
igazolást, vagy hívják fel az orvost, hogy ellenőrizzék. Ezt visszautasították, és azt sem 
engedélyezték, hogy utólag hozzon orvosi igazolást. A fiatalasszony fellebbezett a döntés
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ellen, de azóta sem kapott választ. A gyerekét nem hajlandók felvenni az óvodába arra 
való hivatkozással, hogy ő úgyis munkanélküli. így továbbra sem tud munkát vállalni, 
mert nincs, akire hagyhatná kiskorú gyermekét.

Munkáltatók és munkanélküliek

Külön nem vizsgáltam a munkáltatók viszonyát a munkanélküliekhez, azonban találkoz
tam néhány érdekes esettel. Köztudott, hogy a munkáltatók nem szívesen vesznek fel 
munkanélkülieket, idegenkednek tőlük. Az viszont meglepő, hogy szándékosan „kiszúr
nak” velük. Több esetben is a munkáltató magatartása miatt zárták ki a munkanélkülit. 
Nemcsak az fordult elő, hogy a munkáltató a helyszínen a hivatalosan bejelentettnél 
alacsonyabb fizetést ajánlott, de az is, hogy nem volt hajlandó lepecsételni a munkanélküli 
közvetítési papírját. Egy fiatalasszonyt az erdőgazdasághoz közvetítettek ki. A férjével 
elment a megadott helyre, ahol azt mondták neki, hogy kizárólag férfiakat alkalmaznak, 
és nem értik, egyáltalán miért küldték őt ide; ők nem írják alá a papírt, mert azt csak a 
gazdaság központjában tehetik meg, ami 60 kilométerrre fekszik. Az asszony arra már 
nem vállalkozott, hogy olyan messzire utazzon a papír aláíratása végett. A munkaügyi 
központ viszont arra hivatkozással, hogy nem kereste fel a munkahelyet, kizárta a 
segélyből. Egy másik esetben egy válófélben lévő asszonyt takarítói munkára közvetítet
tek ki egy munkahelyre. Itt az előző fizetésénél kevesebbet ajánlottak fel (5600 Ft), egy 
kikötéssel mégis hajlandó lett volna elfogadni: azt kérte a vállalattól, hogy a válás bírósági 
tárgyalásaira engedjék el munkaidőben. A vállalat szóban beleegyezett. Az asszony 
visszavitte a papírt a munkaügyi központba, és ott derült ki, hogy a munkahely azt írta 
rá, nem hajlandó elfogadni az állást. Elmesélte jelenlegi krízishelyzetét a munkaügyi 
központban, és azt kérte, szembesítsék azzal, akivel tárgyalt. A munkaügyi központ erre 
ebben az esetben sem volt hajlandó. Egy falun lakó 23 éves fiatalembert azért zártak ki 
a segélyből, mert a titkárnő mást írt a közvetítési papírra, mint amit a főnöke diktált. 
Ahelyett, hogy „nem ér be időben a munkahelyre”, azt írta rá, hogy „nem akarja 
elvállalni”. Előzőleg már volt egy olyan munkahelyajánlata, amelyet nem fogadott el. Ott 
huzamosabb ideig vidéken kellett volna tartózkodnia anélkül, hogy az építőipari vállalat 
biztosította volna a munkásszállást. Ráadásul néhány hónappal azelőtt az öccse meghalt, 
és ezért semmiképpen sem akarta egyedül hagyni a szüleit. A munkaügyi központ a két 
visszautasított munkahely miatt kizárta a segélyből. A fiatalember felkereste a központ 
vezetőjét és részletesen elmesélte a történteket, ami nem változtatott a helyzeten.

A munkanélküliek sajnos nemcsak a munkaügyi központnak kiszolgáltatottak, hanem 
sokszor a munkáltatóknak is, akiknek nem érdeke, hogy elismerjék: a központnál 
bejelentett állások fiktívek. A munkáltatóknak sokszor terhes a hozzájuk kiközvetített 
munkanélküliekkel járó adminisztráció. Azzal az előítélettel viseltetnek irántuk, hogy 
„úgysem akarnak dolgozni, csak a papírt akarják lepecsételtetni”. A munkaügyi központ 
pedig cinkosságot vállal a munkáltatókkal. Hatalmi pozíciójánál fogva ezt minden 
következmény nélkül megteheti. Pedig ha jobban megválogatná, hogy a munkanélkülit
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hová küldi, talán kevésbé terhelné meg a vállalatokat az adminisztrációval, és a munka- 
nélküliek sem azt éreznék, hogy válogatás nélkül küldözgetik őket mindenhová.

Igazságos vagy igazságtalan a kizárás?

Л kizártak kétharmada úgy ítélte meg, hogy igazságtalanul vonták meg tőle a munkanél
küli segélyt. Közel egynegyedük elismerte, hogy a munkaügyi központ a jogszabályoknak 
megfelelően, tehát ilyen értelemben igazságosan járt el. A megkérdezettek 10 százaléka 
pedig azt mondta, hogy mindkét félnek van igazsága. Amikor azt kérdeztük, hibásnak 
érzik-e magukat abban, hogy így alakult a helyzetük, akkor érdekes módon azok, akik 
addig elismerték, hogy a munkaügyi központ a jogszabályoknak megfelelően bánt velük, 
hangsúlyozták, hogy nem érzik magukat hibásnak. A kizártak 11 százaléka vallotta magát 
teljesen hibásnak, kétharmaduk továbbra is fenntartotta álláspontját, hogy nem hibás a 
történtekben, 20 százalékuk részben tartotta magát hibásnak.

A kizártakat általában nem figyelmeztették előre, hogy meg fogják vonni tőlük a 
segélyt. Csak 40 százalékukat figyelmeztette előzetesen a munkaügyi központ, a többit 
teljesen váratlanul érte a kizárás. Az esetek felében a munkaügyi központban személye
sen értesültek róla, amikor felkeresték az irodát. A többiek pedig egyszer csak kaptak 
egy határozatot postán.

Ahhoz képest, hogy milyen sokan érezték igazságtalannak a munkaügyi központ 
döntését, nagyon kevesen nyújtottak be fellebbezést a határozat ellen. Az emberek 
egyrészt nem ismerik jogaikat, nem járatosak az intézményekkel való harcban, vagy épp 
ellenkezőleg, nagyon sok a rossz tapasztalatuk és ezért eleve nem látják értelmét a 
fellebbezésnek. Az alacsony fellebbezési arányhoz hozzájárulhatott az is, hogy első fokon 
a megyei munkaügyi központhoz kell benyújtani a fellebbezést. Ezt a kizártaknak csak 
az egyötöde tette meg. A munkanélküliek kiszolgáltatottságát jól jellemzi az a tény, hogy 
egyetlen olyan esettel találkoztunk, amikor helyt adtak a fellebbezésnek. Amint a leírt 
példákból is kiderült, a megyei munkaügyi központ gyakran még csak nem is válaszolt a 
fellebbezésre. Ezt persze csak azért teheti meg, mert senki sem ellenőrzi munkáját abból 
a szempontból, hogy a munkanélküliek jogait megsérti-e vagy sem. Másodfokon a 
munkanélkülieknek a bírósághoz kell fordulniuk jogorvoslatért, de ennek ők már nem 
látják értelmét. Egyetlen ilyen esettel sem találkoztunk.

Megkérdeztük a kizártakat, véleményük szerint hogyan kellett volna eljárnia a mun
kaügyi központnak. A domináns vélemény (30%) az volt, hogy a munkaügyi központnak 
fo lyósítan ia  kellett volna tovább a segélyt addig, amíg nem tud olyan állást ajánlani, amelyik 
jobban megfelel a szakképzettségüknek vagy egészségi állapotuknak, vagy ahol némileg 
magasabb bért fizetnek, illetve jobbak a közlekedési viszonyok. Szintén sokan (26%) 
adtak hangot annak a véleményüknek, hogy a munkaügyi központnak jobban kellene 
figyelnie az emberre, mérlegelnie kellene az emberek egy’éni körülm ényeit, illetve rugalma
sabban alkalmaznia a merev jogszabályokat. A munkaügyi központ ezzel ellentétben azt 
vallja, hogy neki ez nem feladata, mert nem szociálpolitikai intézmény. A megkérdezettek 
mintegy 18 százaléka elismerte, hogy a munkaügyi központ a jogszabályoknak m egfelelően
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járt el. Mások viszont azt emelték ki (8%), hogy a munkáltatók által elkövetett jogtalan
ságoknak utána kellett volna járni, és nem abból kiindulni, hogy az ügyfél az, aki hazudik.

Úgy gondolom, hogy a kizárás durván az esetek egyötödében bizonyult megalapozott
nak és igazságosnak. Ez az arány, az egész mintára kivetítve, maximum 30 fő esetében 
volt jogos. Gondoljunk bele, 30 fő miatt érdemes-e másik 100 ember amúgy is törékeny 
létbiztonságát kockáztatni!

Az elhelyezkedés esélye és a munkaerőpiac átstruktúrálódása

Az eltelt időszak alatt a kizártak felének sikerült elhelyezkednie. Ugyanakkor az új 
munkahelyek jelentős része idénymunka, tehát munkanélküliségük csak időlegesen 
szűnik meg. A városiak közül több embernek sikerült elhelyezkednie, mint a falun élők 
közül. Legrosszabb helyzetben a falusi nők vannak.

Érdemes megvizsgálni, hogy a munkavállalás leginkább melyik szektorban valósult 
meg. Az elhelyezkedők több mint fele a magánszektorban helyezkedett el, döntő részben 
alkalmazottként, kisebb részben mint önálló vállalkozó. Az állami és szövetkezeti szek
torban elhelyezkedők aránya együttesen sem éri el az 50 százalékot. Tehát a magánszek
tor felszívó hatása erősödik a munkaerőpiacon. A munkavállalók körében is megfigyel
hető szemléletbeli változás; szívesebben mennek maszekhoz dolgozni. Ugyanakkor a 
magánszektorban való munkavállalásnak is megvannak a veszélyei: szinte kivétel nélkül 
mindegyikük hivatalosan bejelentett fizetése alacsonyabb, mint amennyit valójában 
kézhez kap. Tehát hátrányt szenvedhet, ha megbetegszik, vagy ha ismét elbocsátják. A 
táppénzt és a munkanélküli segélyt a hivatalosan bejelentett összeg után fogja kapni. 
Ráadásul ismét olyan helyzetbe kerülhet, hogy köteles alacsony kereset esetén is elfo
gadni a munkaügyi központ állásajánlatát, mert ha nem vállalja, félő, hogy ismét kizárják 
a rendszerből. Az új törvény értelmében a kizárás után 90 nappal a munkanélküli ismét 
kérhet segélyt, de az általunk megkérdezett kizártak közül nagyon kevesen tudták, hogy 
ehhez joguk van.

Jegyzetek

1. Meglepően magas volt a gyakorlatilag 1 éves időtartamon belül elköltözöttek száma. Ez az említett 22-nél 
is több embert érintett, több esetben a szomszédok meg tudták adni az új címet, és így sikerült elérni őket. 
Az volt a benyomásom, hogy az elköltözések kisebb hányada irányult a megyehatárokon kívülre. Akik mégis 
túllépték a megyehatárt, azok általában a dunántúli nagyobb városokban találtak munkát. Ők a költözők 
kevésbé elesett csoportja. A megyén belüli költözéseknél jellemzőbb volt a falvak közötti mozgás. Itt a 
költözés elsőrendű célja nem a jobb munkavállalási lehetőség, hanem a mindennapi megélhetés jobb 
biztosítása volt: a családok közelebb költöztek a rokonokhoz vagy eladták házukat és olcsóbb helyen vettek 
másikat.

2. Az országos munkanélküliségi ráta 1990 decemberében 1,7 százalék, 1991 júniusában 3,9 volt, ugyanakkor 
Somogy megyében 2,4, illetve 4,1 százalék. Az adatok is azt bizonyítják, hogy a téli hónapokban Somogy 
megyében relatíve nagyobb a munkanélküliség.
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3. Más megyékhez képest Somogybán viszonylag magas a kizártak aránya. Országos szinten 1990-ben az ösz- 
szes segélyezett 2 százalékát zárták ki, míg a rendszerből kikerülőkhöz képest 6 százalék volt a kizártak
aránya.

4. A Minisztertanács 114/1988. (XII.31.) MT rendelete a munkanélküli segélyről.
5. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról.
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Susan Gal—Kovács Katalin

ETNICITÁS ÉS LOKÁLIS POLITIKA 
MAGYARORSZÁGON: AZ 1990. ÉVI 
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK EGY 
SVÁB —MAGYAR VEGYES LAKOSSÁGÚ 
KÖZÖSSÉGBEN

A többpártrendszer kialakulása és a gazdaság lassú átstruklúrálódásának folyamata jó 
néhány elméleti és gyakorlati kérdést vet fel a bürokratikus szocializmust követő politikai 
élettel kapcsolatosan. A legkevesebbet a helyi közösségekben zajló politikai folyamatok 
változásairól tudunk, ezért empirikus dokumentálásuk elsőrendűen fontos e folyamatok 
természetének megértése szempontjából. A kérdés az, hogy ha többé nem a kommunista 
párt által megvalósított centralizáció a legfontosabb determinánsa a magyar politikai 
életnek, akkor milyen elvek mentén szerveződik a politikai élet a vidék lokális közössé
geiben, s miként írhatjuk le ezeket? (Egyfelől az új politikai pártok azzal a nagyrészt 
eredménytelen küzdelemmel vannak elfoglalva, hogy plurális elveken bár, de megőrizzék 
a centrális irányítást. A pártok ereje, gyengesége és egymás elleni — gyakorta már-már 
gyűlölködő — küzdelmeik képezik a politikai elemzés fő témáját. Másfelől sok szó esik 
„önkormányzatról'’ és „lokális demokráciáról” is mint egyfajta „alul” szerveződő, eredeti 
politikai színtérről, amely szignifikánsan elkülönülni látszik a politikai centrumoktól.)

Adódik egyrészt a politológia hagyományos megközelítése, amely figyelmét a pártok
ra, frakciókra, szavazatokra, lobbykra korlátozza. Másrészt jelen van az ún. „közösség
tanulmányok” sokat kritizált szociológiai és antropológiai tradíciója, amely a földrajzilag 
körülhatárolt közösségeket az elemzés társadalmilag is izolált egységeként fogja fel. 
Véleményünk szerint a Kelet-Közép-Európában zajló átalakulás jellegének megértésére 
törekedve mindkét irányzattal szakítanunk kell, és olyan szemléletmódra van szükség, 
amely lehetővé teszi az egy időben zajló helyi, nemzeti és nemzetek közötti folyamatok, 
tények együttes következményeinek érzékelését, regisztrálását. Továbbá: nemcsak az új 
politikai struktúrák és szervezetek kialakulására kell figyelmünket fordítani, hanem 
azokra a kulturális gyakorlatokra, képzetekre és értékekre, amelyek révén az emberek e 
struktúrákat értelmezik és létrehozzák. Ebben a széles keretben gondolkodva írtuk 
tanulmányunkat, előzetes etnográfiai jellegű beszámolóként azokról a tapasztalatainkról, 
amelyeket az 1990. évi — 40 év után az első, valódi választási küzdelmen alapuló — 
helyhatósági választások kapcsán szereztünk a Baranya megyei Bolyban.

Két kérdésre koncentrálunk. Az egyik az, hogy a helyi választásokat a bólyiak vajon 
milyen implicit és explicit kulturális elvek alapján értelmezték. Mivel az ott élők többsége 
számára ez volt az első, igazi versenyen alapuló választás, miként beszéltek a demokrá
ciáról, az önkormányzatról; hogyan értékelték a jelölteket és a jelölésük mögött meghú
zódó érdekviszonyokat? E kérdés elemzése kapcsán azokra a beszélgetésekre építünk, 
amelyeket a választásokat megelőző és az azt követő néhány hónapban e tárgyban a
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bólyiaktól hallottunk. Felhasználjuk ugyanakkor a jelöltek és a befutottak társadalmi 
identitására vonatkozó ismereteinket is.

A  második kérdésünk e választások relatív autonómiájának megítélésével kapcsola
tos. Szeretnénk felmérni a lokális, nemzeti, sőt nemzetközi kommunikáció, információk 
stb. hatásfokát, amellyel a helyi történéseket befolyásolták.

A háttér

Először néhány szót a vizsgált településről.
Státuszát tekintve Boly „nagyközség”, kb. 4000 lakossal. Lakosságszáma a második 

világháború után — szemben a magyarországi falusi települések többségével — emel
kedett. A hetvenes évek centralizációs politikája is kedvezően érintette: Boly 1990-ig 5 
szomszédos község igazgatási központja volt. Prosperitását nagyrészt annak köszönheti, 
hogy sikerült megőriznie hagyományos központi hely szerepét, nemcsak közigazgatási 
értelemben. 1990-ben Boly székhelye egy évtizedek óta eredményesen gazdálkodó 
mezőgazdasági kombinátnak, itt működött továbbá a két község határát egyesítő terme
lőszövetkezet központja; ezenfelül egy, a mentálisan károsult gyermekek számára fenn
tartott kórház, néhány kisebb állami és szövetkezeti tulajdonban lévő iparvállalat, böl
csőde, óvoda, központi általános iskola, német nemzetiségi (körzeti) diákotthon és egy 
öregek napközi otthona.

Rétegzett társadalmú, etnikailag vegyes összetételű község: körülbelül a lakosság fele 
a 18. század végén letelepült német családok leszármazottja; a másik, magyar része a 
második világháborút követő spontán népességmozgás, részben pedig a Szlovákiából 
történt telepítések eredményeképpen került ide. A település jelzett funkciójából követ
kezően az értelmiségiek aránya igen magas. (Nincs okunk feltételezni, hogy az 1980. évi 
népszámláláskor felvett adatok 1990-ben gyökeresen más képet mutatnának: akkor az 
aktív dolgozók majdnem 1/3-át tette ki az ún. szellemi foglalkozásúak aránya, s mind
össze 1/5 részt a segédmunkásoké.) A második világháború előtt Boly lakói szinte teljes 
egészében német nemzetiségűek voltak: körülbelül fele-fele arányban iparosok és pa
rasztpolgárok. A leginkább konzervatív-paternalistának nevezhető politikai élet — akár
csak a helyi élet minden más területe — e körül a dichotómia körül szerveződött. így 
például a bírói posztot — minta szerint — az egyik ciklusban iparos, a másikban 
földműves birtokolta; ugyanígy arányosan volt jelen a két csoport a képviselőtestületben. 
Mindazonáltal a politikát általában nem sokra becsülték a bólyiak.

A 19. század végén sorra alakultak a különféle társaságok, egyletek, szövetkezetek, 
így a takarékpénztár, tejszövetkezet, temetkezési egylet, polgári kaszinó, 1889-ben alakult 
meg a fiatal iparosok kulturális egyesülete, a Római Katolikus Legényegylet és egy évvel 
később ennek párjaként — elsőként az országban — a paraszt fiatalok részére: az Ifjúsági 
Egylet. Néhány éven belül az idősebbek olvasóköröket alakítottak mindkét egyesületben. 
Német modell alapján a fiúkat tanítók oktatták, a lányok pedig a helybéli kisebb zárdába 
jártak. (Négy irgalmas rendi szerzetesnő nevelte az óvodáskorúakat és a leányokat.) 
Mindez — a katolikus egyház felügyelete alatt — gazdag társadalmi, kulturális életet
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jelentett a bólyiak számára, ami büszkeséggel töltötte el őket. Az iparosok urbánus 
fogyasztási szokásaival együtt ez jelentette az alapját kulturális és műveltségbeli kiváló
ságuknak, a bólyiak fölényérzetének a környező községek lakóival szemben. (S viszont: 
a bólyiakat büszke, pöffeszkedő népeknek tartották a lenézettek.) (Lásd Németh 1900; 
Kovács 1990.)

A választások helyi értelmezése

1990 szeptemberében igazán nehéz volt Bolyban másról, mint a választásokról beszélni. 
Az emberek nem titkolták véleményüket, különösen nem egy „idegen” előtt, aki hálás 
hallgatóságnak bizonyult. (A viszonylag nagy érdeklődést az érvényes szavazatok 50,2 
százalékos aránya is mutatja.) Dolgozatunknak ebben a részében azokra a többé-kevésbé 
magánvéleményekre építünk, amelyeket ilyen tárgyú beszélgetésekből és a helyi kábel- 
televízió műsoraiból rögzítettünk.

36 jelölt között 12 képviselőtestületi helyért folyt a küzdelem a helyhatósági választá
sokon. Majdnem mindegyik jelölt szerepelt a helyi kábeltelevízióban néhány héttel a 
választás napja előtt, és 5 — 10 percig beszélt nézeteiről, programjáról. Az, amit ez 
alkalomból helyénvalónak tartottak elmondani — és ahogyan kifejezték magukat —, 
elemzésre érdemes, fontos kér- dések; most azonban inkább a nézők reakcióira koncent
rálunk.

A közönség kulturális tagoltságának megfelelően differenciált kulturális képzetek 
működtek a jelöltek összehasonlításakor. A legfontosabb szempont a többség számára 
a szakértelem volt. Akárcsak az ország többi részén, Bolyban is az emberek a bürokratikus 
szocializmus kritikáját adták ezáltal. Azt a rendszert tagadták ily módon, amely a „Párt” 
hatalmára épült, és amelyben a gazdasági és az igazgatási pozíciók betöltését illetően is 
inkább a politikai lojalitás, mint a tehetség, a szakértelem döntött. Annál is inkább, mivel 
ezt a fajta korrupciót, illetve politikai dominanciát tekintették a vidék gazdasági lemara
dása egyik forrásának, és e tendencia megfordítása volt a legfontosabb szempont. Mindez 
jól illeszkedett a Bóly-imázshoz, hogy ti. Boly mindig is a legjobb szakemberek — 
asztalosok, szabók, kőművesek — telephelye volt, és a kommunizmusnak „köszönhető
en” vesztette el ezt a pozícióját. Többen odáig mentek, hogy a 36 jelölt közül összeállí
tottak egy szerintük ideális képviselőtestületet, azaz olyan testületre szavaztak, amelyben 
egyaránt helyet kapnak gazdasági, egészségügyi, oktatásügyi és műszaki szakemberek 
valamint jogászok — vagyis mindazon szakágak reprezentánsai, amelyekre a község 
lakóinak az eredményes működéshez szükségük iesz az előttük álló nehéz években.

Emellett létezett egy morális dimenzió is. A jelöltek közül néhányan megjegyezték, 
hogy nem polihisztorokat kell választani, ehelyet az etikai tisztaság fontosságát hangsú
lyozták, ami egyszerűen annyit jelentett, hogy az illető a múltban nem volt tagja a 
kommunista pártnak. Ez egyébiránt, mivel gyakorlatilag előfeltétele volt a jelöltté 
válásnak, nem jelentett fogódzót a jelöltek közötti különbségtételt illetően. Annál inkább 
figyelmet érdemel azonban a demokratikus folyamatnak az a felfogása, amely a társa
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dalmi identitás reprezentációjának kategóriáiban gondolkodva a foglalkozási és korcso
portok, a nemzetiségek és a nemek képviseletére épül.

Jelen volt természetesen — ha burkoltan is — a bólyaiak szempontrendszerében a 
jelölt személyes tulajdonságainak, reputációjának és családi hátterének megítélése. Ezek 
a szempontok történelmileg tartós helyi értékek alapján váltak ajelöllek közötti különb
ségtétel tényezőivé.

Azt az igényt, hogy fiatalok irányítsák a községet, sokan megfogalmazták, közöttük 
olyan idősebb bólyiak, akik korukra hivatkozva utasították vissza, hogy maguk részt 
vegyenek a választási küzdelemben. (A nemek képviseleti arányának kérdése csak olyan, 
nem igazán komoly sajnálkozó megjegyzésekben bukkant fel, hogy ti. viszonylag kevés a 
nő a jelöltek között.)

Aránylag nagy súllyal estek latba a választások időszakában a nemzeti identitás, illetve 
a helyi származás szempontjai, azaz, hogy valaki „tüke bólyi ”-e, vagyis az eredeti sváb 
betelepülők leszármazottja, vagy sem. A második világháború utáni telepítések követ
keztében kirobbant súlyos etnikai konfliktusok nyomai ugyanis mindmáig elevenek a 
helybéliek között annak ellenére, hogy ez évtizedekig a tabu témák közé tartozott. 
Nyilvános nyilatkozataikban a német származásúak sohasem definiálták svábokként 
magukat, inkább születési helyüket nevezték meg „Német Bóly”-ként, ami a község 
hivatalos neve volt 1950 előtt, azaz abban a periódusban (de 1945 előtt mindenképpen), 
amikor lakói túlnyomórészt svábok voltak. (Ugyanakkor egy nemzetiségi jelöltet is 
indított az MNDSZ.)

Nem így a felvidéki származású magyarok, akik nyíltan „felvidékinek” mondták 
magukat még akkor is, ha már Bolyban születtek. Magánbeszélgetésekben sok felvidéki 
kifejezte kételyeit a nemzetiségi jelölt állításával kapcsolatban: szerintük ha a jelöltek 
többsége amúgy is sváb, a nemzetiségi jelöltnek ebben az esetben magyarnak kellett volna 
lennie.

A  három polgármesterjelölt között is sokan elsősorban szaktudásuk eltérő volta 
alapján tettek különbséget, mások — ugyancsak nem kevesen — személyes tulajdonsá
gaik szerint állítottak preferencia sorrendet közöttük. Két polgármesterjelölt „tüke bólyi” 
volt, egy pedig a szomszéd községből települt kb. 5 éve Bolyba. A két „tüke” között 
alkalmasságuk kérdésében tértek el az álláspontok: döntő jelentőségűnek bizonyult a 
családi háttér, miként a háború előtti politikai választások idején. Egyikük családjában 
nagy hagyománya volt a politikai aktivitásnak, generációk sora állt a község szolgálatában, 
bár maga à jelölt passzív volt egészen a helyhatósági választásokig; a másik jelölt viszont 
saját politikai aktivitásával pótolta a család ilyen típusú örökségének hiányát.

A  társadalmi rétegződés kérdése — munkások versus értelmiségiek, gazdagok versus 
szegények stb. — nem elsősorban a jövedelmi különbségek problémájaként merült fel, 
hanem inkább a helyi társadalom régtől fogva ismert „törésvonalai”- háttereként: a 
mezőgazdasági kombinát alkalmazottait szembeállították a „tüke bólyiakkal” (persze 
főként a vezetőkre értve az elhatárolást), vagy más vonatkozásban: a kombinát műszaki 
értelmiségét a helyi pedagógus társadalommal; a magánvállalkozókat mindenkivel, aki 
állami alkalmazott volt stb.
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Az 1990. évi helyhatósági választások eredményei további bizonyságul szolgálnak e 
szempontok érvényességét illetően. A jelölteknek és a megválasztott képviselőknek több 
mint fele sváb (bár csak 4% volt a ,<tüke” bólyiak aránya, a többiek a környező falvakból 
költöztek Bolyra), ugyanakkor mindössze egy jelölt származik felvidéki családból. A  
polgármester a szomszédos községben élő egyik sváb — felvidéki vegyes családból szár
mazik. Érdemes megjegyezni, hogy míg a jelölteknek alig fele volt 40 év körüli, a 
megválasztott képviselőknek 75 százaléka ebbe a korcsoportba tartozik, s a polgármester 
mindössze 35 éves. De a választások legmeglepőbb eredménye az volt, hogy jóllehet a 
jelöltek között 61 százalékos volt az értelmiségiek aránya, a megválasztottak mindegyike 
ebből a csoportból került ki.

A megválasztottakról elmondható, hogy az utóbbi évek közismert személyiségei a 
községben: jóformán mindegyikük aktívan részt vett a helyi közélet alakításában, de 
alapos távolságot tartva a kommunista párttól és a politikától.

Az új polgármester képzettségét tekintve mérnök, aki meghatározó szerepet vállalt a 
kábeltelevíziós rendszerrel összekötött crossbar telefonhálózat községi bevezetésében 
éppúgy, mint a gázvezeték kiépítésében; az egyik képviselő az egyház által támogatott 
kirándulások és rendezvények szervezője; egy másiknak oroszlánrésze volt abban, hogy 
látványos testvérközségi kapcsolat létesült egy erdélyi községgel. A képviselőtestületben 
találjuk a település két orvosát, két prominens tanárt, a helyi takarékszövetkezet két 
vezető tisztségviselőjét, a mezőgazdasági kombinát néhány vezető beosztású alkalma
zottját.

Fontos kiemelnünk, hogy a település újonnan választott vezetői semmiképpen sem 
nevezhetők valamiféle új elitnek. Éppen ellenkezőleg: ezek az emberek évek óta a közélet 
vezető figurái voltak, mintegy árnyékstruktúrában együtt élve a volt hivatalos vezetéssel 
és a kommunista párttal — néha egyetértésben, máskor konfliktusok közepette. Kép
zettségük és aktivitásuk intenzitása és jellege találkozott a háború előtti helyi igényekkel; 
ők zömmel erre a tradícióra támaszkodtak. Ezen aktivitásuk alapján már megbecsült, 
vezető tagjai voltak a helyi közösségnek akkor, amikor a rendszerváltozás és az új 
választások lehetővé tették számukra az immár „hivatalos” politikai szerepvállalást is.

A választások „helyi” és „autonóm” jellegéről

Ez idáig nem esett szó a politikai pártokról és a helyhatósági választásokon betöltött 
szerepükről. 1990 nyarára a pártok parlamenti civakodásával kapcsolatban valóságos 
viszolygás uralkodott a bólyi közvéleményben. Jóllehet három párt — a Független 
Kisgazda Párt, a Magyar Demokrata Fórum és a Szabad Demokraták Szövetsége — 
indított jelölteket a helyhatósági választásokon, és érzékelhető kampányt is folytattak a 
jelöltek mellett, e pártok taglétszáma igen alacsony volt Bolyban, és jelöltjeik nem arattak 
érdemleges sikereket.

Ha mármost feltesszük a kérdést, hogy a helyi, a nemzeti és a nemzetek közötti 
kommunikáció miként befolyásolta a politikai folyamatok alakulását Bolyban, vissza kell 
lépnünk az „ellenzéki csoportok” mibenlétének és működésének kérdéséhez. A helyi
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politikai élet szereplői, köztük a pártok tagjai és tisztségviselői jórészt egy elégedetlen 
egyénekből álló csoport tagjai közül váltak azzá, amik. Zömében alapító tagjai voltak 
1985-ben a Bólyi Községvédő és Szépítő Egyesületnek, amely, főként később, azonosította 
saját céljait többek között az európai környezetvédő mozgalom célkitűzéseivel is. (Ennek 
köszönheti az egyesület, hogy a faluban gyakran csak „zöldekként” emlegetik őket.) 
1985-ben, az egyesület megalakulásakor a politikum inkább csak rejtve, indirekt módon 
jelenhetett meg, bár már az alapító levélben foglaltak is meglehetősen világossá tették, 
hogy az addigiakhoz (a szocialista inkompetenciához) képest mást szeretnének, minde
nekelőtt a szakértelem és a helyi patriotizmus centrumba állításával.

Az Egyesület, a művelődési házban működő Értelmiségi Klub, amely Bólyi Füzetek 
címmel helyi újságot jelentetett meg, továbbá a kábeltelevízió, amely az addigiakhoz 
képest nagyban fokozta az alternatív politizálás hatékonyságát, — ezek voltak azok a 
szervezetek, amelyek fórumot jelentettek az „ellenzékiek” megnyilatkozásainak. 1989- 
ben a Községvédő Egyesület vezetői már nyíltan vállalták az új pártok helyi szervezete
inek létrehozását célzó tevékenységüket. Érdemes megemlíteni: e szerveződéseknek 
nagy szerepük volt abban, hogy legalábbis a választások időszakában csökkent a távolság 
a fent említett „törésvonalak” következtében elkülönült csoportok — például humán 
értelmiségiek és főként a mezőgazdasági kombináthoz kötődő műszaki értelmiség — 
között. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy Bolyban a politikai pártok nem nevez
hetők sem egyszerű „helyi”, sem „nemzeti” képződményeknek. (Ez a probléma is 
részletesebb kifejtést érdemelne, de ezúttal nincs módunk erre.)

A  politikai pártokénál nagyobb helyi jelentőséggel bír az egyleti hagyományok újra
éledése Bolyban. A dolgozat elején említett régi egyesületek mindaddig, amíg be nem 
tiltották őket, a helyi köz- és kulturális élet centrumaként működtek, és a helyi öntudat, 
büszkeség bázisait jelentették. A Legényegylet fennállása idején mindvégig ápolta e 
szervezeti forma létrehozójának, Adolf Kolping, augsburgi plébánosnak az emlékét is. 
így azután egy bólyi születésű, de Németországban élő kitelepített férfi kezdeményezé
sére — akinek szülei tisztségviselők voltak az Ifjúsági Egyletben és kitelepítésük után ő 
maga tagja lett az augsburgi székhellyel folyamatosan működő Kolping mozgalomnak 
— Bólyi Katolikus Kolping Család néven 1990-ben, a 100 éves jubileum alkalmával, 
újjáalakult a két szervezet.

A Kolping szervezetek Nyugat-Európa országaiban részt vállaltak a munkanélküliek 
átképzésében, a fejlődő országok javára indított különböző segélyprogramokban és 
támogatták a civil szerveződéseknek a katolikus eszmeiséggel ideológiailag összeegyez
tethető formáit. A kelet-közép-európai folyamatok természetszerűen keltették fel e régió 
iránti figyelmüket. A tradicionális kapcsolatok felelevenítésével, különösen német nem- 
zetiség-lakta településeken eredményes, immáron új kontaktust teremthettek az erre 
fogékony közösségekkel, miáltal a gazdasági és vallási értelemben vett befolyási területük 
is megnövekedett.

Az újjáalakult Kolping egyesület, bár a két világháború közötti szervezetek hagyomá
nyait szándékozott követni, sok tekintetben mégis alapvetően különbözik elődeitől. 
Mindenekelőtt abban, hogy tagsága sem foglalkozási csoportok, sem etnikai, kulturális
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csoportok szerint nem differenciált: felvidéki származású magyarok éppúgy tagjai lehet
nek, mint „tüke bólyiak”. Ahogy nevében is benne foglaltatik, a szervezet inkább 
„családként” kíván működni, s nem elsősorban fiatalemberek társas nevelésének színte
reként. Továbbá: bár a katolikus egyház az ötlet felmerülésétől fogva támogatta a 
„Kolping családot”, a szervezőket, a kétségkívül virulens hagyományok és vallásos 
meggyőződésük mellett, a Kolping hálózattól kapható financiális támogatás is motiválta, 
amikor úgy döntöttek, hogy az egyesületet egy osztrák központú szervezet keretei között 
élesztik újjá. Nyíltan számítottak anyagi segítségre, amely a szervezők reményei szerint 
segítséget jelenthet a bólyiaknak a Magyarországot fenyegető gazdasági válság közepette.

A szervezet politikai szerepére térve: az 1990. évi választási törvény értelmében a 
Kolping állíthatott jelölteket a helyhatósági választásokon, és ezt meg is tette. Ez idő tájt 
80 tagja volt, lényegesen több, mint bármelyik politikai pártnak, és a választásokon is — 
nyilván nem pusztán tagjainak számából következően — jobb eredményt ért el, mint 
bármely politikai párt. Igaz, egyéni jelöltjük nem futott be, de a koalícióban támogatott 
jelöltek közül a legtöbb megválasztott képviselővel a Kolping család dicsekedhetett: az 
általa (is) támogatott jelöltek 65 százaléka futott be a pártok 36 — 45 százalékos eredmé
nyével szemben. (Bolyban meglehetősen nagy volt a pártok koalíciós készsége ajelöltek 
támogatását illetően: a megválasztott polgármestert például minden párt és szervezet 
támogatta. Mégis: a Kolping előtt kevesebb ideológiai korlát állott a megfelelő jelöltek 
kiválasztásakor, mint az akkoriban — legalábbis központi szinten — elmérgesedett 
viszonyban lévő pártok előtt. Nyilvánvalóan ennek is, a pártok iránti averziónak is, a 
Kolping relatív újszerűségének és még sok másnak is szerepe volt abban, hogy a 
választásokon ilyen jó eredményt értek el.)

Következtetések

Még ez a szükségképpen rövid és felületes beszámoló is lehetőséget ad arra, hogy az 
1990. évi helyhatósági választásokkal kapcsolatban feltett kérdéseinkre megkíséreljünk 
választ adni. így világosnak tűnik, hogy a bólyiak számára a választások nem azt 
jelentették, mint amit „Nyugaton” a szavazók többsége számára, hogy ti. identitásuk, 
öndefiníciójuk, érdekcsoportjuk szerinti hovatartozásuk alapján döntenének a politikai 
alternatívák közölt. A bólyaiak döntése, szemlélete sokkal inkább része egy régebbi 
keletű, a bürokratikus szocializmus rendszerével szembeni kritikai magatartásnak. 
Ugyanakkor ez a kritikai álláspont ragyogóan összeillett azzal a helyi imázzsal, amelynek 
középpontjában a szakértelem állt és amelynek hordozói elsősorban a helyi német 
származású családok voltak.

A választók egy már létező elit hivatalos politikai pozícióba kerülésekor mindeneke
lőtt ajelöltek szakértelmét, a közösségért végzett szolgálatát és a családi reputáció terén 
felmutatott érdemeit „jutalmazták” szavazataikkal. A helyi politikai szlogenek és a 
jelöltek beszédei ugyanakkor részben a régi helyi értékekre, részben az új politikai pártok 
publikus koncepcióira, politikai programjaira építettek.
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A magyarországi helyhatósági választások semmiképpen sem jelentették a régi hata
lom képviselőinek sikeres trónfosztását, amint azt az új politikai pártok látni szerették 
volna. D e a „függetlenként” befutottak — a képviselőtestületi tagok és a polgármesterek 
körében egyaránt — nagy száma sem jelentette azt, hogy széles körű, alulról szerveződő, 
független helyi politizálás váltotta volna fel az addigi passzivitást. A bólyi példa kapcsán 
tanulságos lehet az a nemzetközi áthatást is magában foglaló komplex kommunikáció 
(lásd „Zöldek”, de különösképpen a „Kolping” esetét), amely egyszersmind tartalmazta 
a helyi tradíciók felélesztésére és újraírására tett erőfeszítéseket.

Nyilvánvaló, hogy a vidéki Magyarországon történtek adekvát leírásához olyan elmé
leti keretben kell gondolkodni, amely a településeket nemcsak földrajzi, adminisztratív 
határok által elkülönülő egységekként értelmezi, hanem társadalmi és kulturális entitás
ként is elhelyezi őket az e szerint megfeleltethető térben, mint olyan hálózatok érintkezési 
pontjait, amelyek helyi, nemzeti és nemzetek közötti csatornákon kapják a kulturális 
mintákat, értékeket, információkat, hatalmi és financiális eszközöket.

Hivatkozások

Kovács Katalin 1990: „Polgárok egy sváb faluban”, Térés Társadalom, 1:76.
Ném eth Béla 1900: Geschichte der Grossgemeinde Német-Bóly. Pécs.



ABSTRACTS

Offe, C

Capitalism by democratic design? Democratic theory facing 
the triple transition in East Central Europe

A survey of the most elementary problems faced by the countries of East Central 
Europe reveals the inapplicability of the theoretical model worked out in research on the 
transition from authoritarian rule. These societies must simultaneously master three 
formidable tasks of modernisation — create a nation state, a market economy, and a 
democratic society -, tasks which were mastered in the West successively and in sufficient 
time intervals. Moreover, the known solutions to the difficulties they face seem to 
mutually presuppose and, indeed, block each other: while a market economy is set in 
motion only under pre-democratic conditions, its introduction in the post-socialist 
societies is a „political” project which has prospects of success only if it rests on a strong 
democratic legitimation, etc. The author concludes that we are faced with a Pandora’s 
box full of paradoxes, in the face of which every „theory” — or, for that matter, rational 
strategy — of the transition seems doomed to failure.

Kalleberg, A.L.:

Employment relations and work attitudes in Hungary 
and the United States

A conceptual framework is first presented in the paper that draws upon insights from 
sociological and economic approaches that are useful for a comparative analysis of 
employment relations. The second section discusses how some of the dimensions of 
employment relations differed between capitalist and state socialist systems. The third 
part presents some data on work altitudes in Hungary and the United States from a 
recent cross-national study. The findings suggest that Hungarians place greater 
importance on high incomes and having flexible jobs, while American workers value more 
advancement opportunities and intrinsic rewards. Hungarians also appeared to be less 
satisfied with their jobs than American workers.

Laky, T.:

Privatisation in Hungary and some of its perceptible social effects

Various, desirable and undesirable, social effects accompany the emerging processes 
entailed in the transition from a planned economy based on state property to a market 
economy based on private property. The paper surveys the (so far) perceptible effects of 
four decisive partial processes involved in the birth of private enterprise, which affect
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different social strata. These four processes are as follows: the natural growth of the 
private sector of the economy, the transformation of huge state enterprises into 
shareholders’ companies (often referred to as ’spontaneous’ privatisation) and the 
establishment of joint ventures with their decentralised units, ’little’ and ’big’ privatisation 
initiated and directed by the National Assets Agency and, finally, reprivatisation. The 
analysis indicated the actual weights of those aspects of privatisation which Hungarian 
sociology had formerly predicted: workers’ property, the survival of the old elite, etc.

Sík, £.;

The reconversion of social status in the course of emigration

The research on the strategies of immigrants from Rumania to Hungary (N = 1367) 
was designed to learn whether the labour market position and level of well-being previous 
to emigration could be reproduced in the new country. Since emigration itself represents 
a kind of crisis situation, the maintcnance/reproduction of the formerly enjoyed status 
can be regarded already as a success. The emigrants had three kinds of resources to rely 
on: human capital, social capital, and the returns of the investment in emigration. While 
legal immigrants could at best transfer their valuables (in most cases: a car) and count 
on social aid, illegal immigrants applied more successful strategies which, based on their 
involvement in the Hungarian informal economy, permitted the reconversion of their 
social capital.

Selig man, A.:

Arguments against ’civil society’

This article takes issue with current fashion — which sees in the idea of civil society 
a viable political concept for contemporary life. To better understand current uses of this 
idea , a d istin ction  is posited  betw een  the p o litica l, socia l scien tific  and 
philosophical/normative uses of the concept. In this light it becomes clear that rather 
than a solution to contemporary dilemmas in either Eastern or Western Europe, the idea 
of civil society itself exemplifies the intractable contradictions between individualism and 
community which stand at the core of the modern world.

Gáti, T. —Á. Horváth:

The fate of the pre-war small town middle-class

The ’introduction’ of socialism in Hungary took place with the declared objective to 
abolish certain social classes and to create a new elite. Our initial hypothesis has been, 
however, that social classes never completely disappear, for their specific sociocultural
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features — forms of behaviour, values, aspirations, and social networks, etc. — tend to 
persist and to be transmitted within the families.

Our research into the history of 60 pre-war middle class families from the thirties 
through 1990 revealed that after the shatteringly drastic changes in the late forties, the 
successive generations embarked on ever more successful careers, with two-thirds of the 
last adult generation attaining high social status in terms of educational level, 
occupational status and housing locality.

Tard os, K.:

A group on the margins of the labour market: people 
who have been refused unemployment aid

The statistical data of the National Labour Centre reveal that certain persons who 
used to receive unemployment aid have been excluded from its benefits. The official 
justification for this measure is that the persons in question have „failed to cooperate 
sufficiently with the Labour Centre”. The paper presents the findings of research 
designed to explore what is behind the label of „not sufficient cooperation”, i.e., what 
are the causes of and reasons for refusing aid that hardly secures subsistence. The paper 
describes how the labour centre functions, how its employees treat their clients, the 
situations of crisis following the withdrawal of unemployment aid, and the outcomes of 
the various attempts of people to cope with this crisis.

Gal, S. —K. Kovács:

Ethnicity and local politics in Hungary: municipal elections 
in a German-Hungarian community in 1990

The authors studied the principles of political organisation in a community with a 
mixed, ethnic German and Hungarian, population. Investigating the simultaneous effects 
of local traditions as well as national and cross-national influences, they focussed on the 
explicit and implicit standards of interpretation this community tended to apply in the 
course of the municipal elections. A particular point of their study was the assessment 
of the degree of autonomy revealed in this case of the ’people’s choice’.
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TANULMÁNYOK

Kolosi Tamás — Róna-Tas Ákos

A Z  U T O L SÓ K B Ó L  L E SZ N E K  A Z  ELSŐ K ?
A rendszerváltás társadalmi hatásai Magyarországon

Bevezetés

Az elmúlt másfél évtizedben sok országban zajlott le olyan radikális társadalmi változás, 
amelynek célja egy piacgazdaságon nyugvó, liberális demokrácia kiépítése volt. A latin
amerikai és dél-európai országok egy autoritárius rendszerből mozdultak egy liberális 
társadalom felé, míg a kelet-európai országok számára a szocializmus jelenti a kkinduló- 
pontot. A kétféle átmenet alapvetően különbözik egymástól. A volt szocialista társadal
maknak a volt autoritárius rezsimekhez hasonlóan a politikai rendszerváltás során át 
kellett építeniük a politikai intézményeket, új politikai elitet kellett létrehozniuk, s újra 
kellett osztaniuk a politikai hatalmat. De szemben az autoritárius társadalmak rend
szerváltásával, amely szintén együtt járt kisebb-nagyobb gazdasági módosításokkal, a volt 
szocialista országoknak gazdasági rendszerváltást is meg kell valósítaniuk, amelynek 
során a központilag tervezett vagy irányított gazdaságból kell működő piacgazdaságot 
kialakítani.

Ez a váltás új gazdasági intézményeket igényel, meg kell születnie az új gazdasági 
elitnek, s újra kell osztani a tulajdonjogokat és az anyagi jólétet is. A szocializmusból való 
átmenet különössége abban ragadható meg, hogy párhuzamosan két rendszerváltást — 
egy politikait és egy gazdaságit — is végre kell hajtani.

A szocializmusból való átmenet hat a társadalomszerkezetre is. Ez a hatás jóval 
erősebb és — legalábbis kezdetben — sokkal kiszámíthatatlanabb, mint az autoritárius 
társadalmak lebomlásának hatása. A politikai rendszerváltásnak éppen úgy megvan a 
saját logikája, mint a gazdaságinak, és a kettő bizonyos esetekben akár konfliktusba is 
kerülhet egymással. Hogy kik nyernek és kik vesztenek a szocializmusból való átmenet
ben, azt a két rendszerváltás közös eredője határozza meg.

Melyek a szocializmusból való átmenet társadalmi következményei? Hogyan hat a 
kettős rendszerváltás a társadalmi struktúrára? Kik képesek leginkább kihasználni az új 
lehetőségekből fakadó előnyöket? Mi történik a korábbi rendszer derékhadát alkotó 
közép- és felső káderréteggel? Kikből rekrutálódik az új elit? Mi történik a „középosz
tállyal”? Ezek a kérdések állnak a nyilvános viták előterében Közép- és Kelet-Európábán, 
s ezekre keresünk — az adatok korlátái között — választ ebben a tanulmányban is.

3



A szocializmusból való átmenet elméletei

A  szocializmusból való átmenet politikai és gazdasági elméletei ritkán foglalkoznak az 
átmenet társadalmi összefüggéseivel. A politikai elméleteket főként az intézmények és 
az elit átalakulása foglalkoztatja, és keveset mondanak arról, hogy milyen társadalmi 
hatásai vannak a kommunista pártállamból a többpárti demokráciába való áttérésnek. 
Ezen elméletek szerint az átmenet a kommunista vezető réteg és azon önjelölt politikai 
szereplők közös vállalkozása, akik aktívan érdeklődnek a politikai játéktér új szabályainak 
kialakítása iránt (Bruszt 1990, Bruszt —Stark 1991, Staniszkis 1989, Róna-Tas 1991).

A  folyamat szereplői az egész társadalom képviseletében igyekeznek fellépni, és így 
érthető, hogy explicit módon nem vetődik fel az a kérdés, hogy mely társadalmi csoport 
tesz majd szert relatív előnyökre a többivel szemben a kialakított helyzetben.

Ha a szocialista politikai rendszerből való átmenet relatíve kis létszámú elitek alkuinak 
következménye is, nem vitatható, hogy az új politikai rendszer konszolidációja sokkal 
szélesebb társadalmi bázistól függ majd. Ha nem csupán a kommunista politikai rendszer 
bukásának közvetlen előzményei, hanem az új rendszer stabilitásának alapjai is érdeklik 
a politológusokat, úgy központi kérdéssé válik, hogy képes lesz-e az új politikai elit 
megtalálni társadalmi gyökereit, illetve hogy kialakul-e erős, öntudatos középosztály, 
amely az új politikai rendszer egészének stabilitást biztosíthat. A  közép- és kelet-európai 
politikai átalakulás egyik kulcskérdése az, hogy a társadalmi átalakulásban létrejön-e 
ilyen középosztály, illetve ha létrejön, mely politikai elitcsoportot fogja támogatni.

Társadalmi bázis hiányában az új politikai elitnek ki kell használnia minden lehető
séget, amellyel tömegeket tud maga mellé állítani. A történelmi igazságszolgáltatás, a 
régi elit, a régi káderek megbüntetése és a múlt áldozatainak kompenzálása ilyen 
lehetőség. Ugyanakkor a helycserék nyomában kialakuló újrarétegződés megteremtheti 
a jelenlegi vezetéshez hű, annak lekötelezett új rétegeket is, amelyekből aztán kialakulhat 
a vezetés társadalmi bázisa.1

A társadalomkutatók egy része felhívja a figyelmet arra, hogy a volt szocialista 
országokban a politikai átmenet meglehetősen különböző eredményekhez vezethet attól 
függően, milyen viszony alakult ki a szocialista vezetés és ellenzéke között a hetvenes és 
nyolcvanas években. Feltételezhető, hogy még a három leghasonlóbb volt szocialista 
országban is alapvetően másként fog lezajlani ez az újrarétegződés (Kolosi 1991). 
Lengyelországban, ahol több évtizedes, tömeges ellenzéki mozgalom előzte meg a rend
szerváltást, volt rá idő, hogy az ellenzék keretében alternatív káderréteg alakuljon ki, 
amely a régi helyére tudott lépni, magába olvasztva a volt kommunista szakembergárda 
legkevésbé kompromittálódott tagjait is.

Magyarországon ezzel szemben húsz esztendős reformfolyamat és ennek keretében 
a rendszer csendes eróziója előzte meg a rendszerváltást. A szakemberek jelentős része 
megkötötte a maga kompromisszumait a „langyos” kommunista rendszerrel, s ez a 
professzionális elit fokozatosan már a régi rendszerben — a legmagasabb politikai 
pozíciók kivételével — felváltotta a régi kommunista kádereket. A rendszerváltást követő 
rövid átmeneti időszak után tehát itt a legjobbak a régi elit és káderek esélyei arra, hogy
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továbbra is magas pozíciókban maradjanak, ismét kompromisszumot kötve az új politikai 
vezető réteggel.

Cseh-Szlovákiában a rendszer kendőzetlenül totalitárius jellegéből adódóan a régi 
elit- és káderréteg sokkal inkább kompromittálódott, mint a másik két országban, viszont 
alternatív elit sem fejlődhetett ki. Ezért itt az elitcsere nagyon erősen össze fog kapcso
lódni egy nemzedékváltással.

A szocializmusból való átmenet gazdasági elméletei a gazdasági intézmények haté
konyságára koncentrálnak. Érdeklődésük fókuszában a gazdaságpolitikát meghatározó 
állam áll. A  gazdasági átmenet társadalmi következményeit a gazdasági szakirodalom 
mint az átmenet elé gördülő potenciális akadályokat veszi figyelembe. A szerzők egy 
kisebb része ezeket az aggályokat alaptalannak tartotta, vagy legalábbis a politikai 
átmenet előtt helyesnek látta, hogy olyan megfontolások ellen érveljen, amelyek alapján 
visszatartható a gazdasági átalakulás. Milanovic (1989:68) azzal érvel, hogy a teljes 
gazdasági reform a valóságban csökkentheti az egyenlőtlenségeket, redukálva a társa
dalmi feszültségeket és az ellenállást a piaccal szemben. Rámutat, hogy különlegesen 
magas extraprofitból származó jövedelmek csak akkor keletkeznek, ha a reformot 
félig-meddig valósítják meg, s a piaci verseny nem képes kifejteni teljes hatását.

A  gazdasági átmenet kezdete óta azonban a közgazdászok kénytelenek szembenézni 
az átmenet okozta társadalmi feszültségekkel. Crane az átmenet optimális sebességét 
keresve leszögezi, hogy politikai instabilitást eredményez, ha a népesség nagy része 
elveszíti gazdasági biztonságérzetét, s ezért a reformok felgyorsítását javasolja (Crane 
1991: 321). Etzioni a társadalmi feszültségek részletes vizsgálatából az ellenkező követ
keztetésre jut: mivel a sikeres piacgazdaságnak ezekben az országokban még nincs meg 
minden feltétele, a gazdasági változások ütemét lassítani kell. Ha sikerülne is a piac 
bevezetése a társadalom ellenkezésének dacára, akkor sem lesz a piac működőképes, 
mivel a humán és tárgyi infrastruktúra még nem áll rendelkezésre (Etzioni 1991: 6 -8 ) .

A  szocializmusból való gazdasági átmenet legszisztematikusabb megközelítése Kor- 
nainál található meg. A  piacgazdaságra való átmenettel kapcsolatos elméletét számos 
cikkben (Komái 1986,1990a) s egy program jellegű könyvben fejtette ki. Abból indul ki, 
hogy ezen országok általános gazdasági helyzete válságos — éppen ez az egyik lényegi 
oka a rendszerváltásnak —, s ezért először stabilizálni kell a gazdaságot, mégpedig olyan 
megszorító gazdaságpolitikával, amely a lakosság komoly áldozatvállalását igényli. E 
megszorítások egyik fontos eleme, hogy az infláció elszabadulásának megakadályozására 
az állami szektorban be kell fagyasztani a béreket. Mindez — Komái szerint ideiglenesen 
— komoly áldozatokat követel az állami szektor alkalmazottaitól, akik az átmenet jó 
néhány évig tartó kezdeti szakaszában a munkaerő túlnyomó többségét jelentik majd 
(1990b: 65). A szocializmusból a piacgazdaságra való átmenet ugyanakkor a termelő 
kapacitások átstrukturálását és a munka termelékenységének emelkedését is jelenti, ami 
elkerülhetetlenül munkanélküliséghez vezet. A  sikeres átmenethez gazdasági növekedés 
szükséges, ami viszont növekvő egyenlőtlenségeket eredményez. Ezeket az egyenlőtlen
ségeket azonban az emberek csak akkor fogadják el, ha egyúttal a legszegényebbek 
abszolút helyzete is folyamatosan javul (Komái 1990b: 124 -  5, 203 -  4).

5



Komái azzal is számol, hogy az átmenet időszakában az emberek arra fognak 
törekedni, hogy előnyöket szerezzenek abból a kettős státuszukból, hogy az állami és a 
magánszektorban egyaránt jelen vannak, s ezért jogi és erkölcsi szankciók bevezetését 
javasolja.

A  szakirodalomnak ez a része azt feltételezi, hogy csak a megfelelő intézmények 
kiépülésével párhuzamosan fogják felismerni az emberek a piacgazdaság nyújtotta új 
lehetőségeket. Azt a kérdést pedig, hogy miként reagál a társadalom ezekre a lehetősé
gekre, két a priori feltételezéssel intézi el: felteszi, hogy a gazdaság alanyai gazdasági 
értelemben racionálisak, továbbá azt, hogy a verseny helyesen szelektál.

Kinek származnak előnyei ezekből az új intézményekből, és miként hatnak majd a 
társadalmi szerkezetre? A  nem túl bőséges szociológiai szakirodalomban két egymással 
ellentétes vélemény létezik ezzel kapcsolatban. Az egyik azt feltételezi, hogy a rend
szerváltás fő nyertesei azok lesznek, akik már az átmenet kezdete előtt is privilegizált 
pozícióban voltak. Az ezt valló kutatók az egyenlőtlenségek növekedésére számítanak.

Szelényi (1986-87) felhívja a figyelmet az új kispolgárság, a technokrácia és a 
reformista pártkáderek szövetségére. Manchin és Szelényi (1987) vizsgálata arra mutat, 
hogy a szocialista káderek képesek alkalmazkodni a piaci intézményekhez. Hankiss 
(1990) ezt az elméletet fejlesztette tovább az új vállalkozók és a kispolgárság megkülön
böztetésével. A z előbbi azokból áll, akik „a piacorientált, profitorientált vállalkozások
ban vesznek részt” (Hankiss 1990: 242), míg a kispolgárság mindazokat átfogja, akik a 
gazdaság nem állami szektorában háztartási jövedelmük kiegészítése céljából vesznek 
részt. Hankiss szerint az 1980-as évek végére Magyarországon politikai és gazdasági 
„nagykoalíció” jött létre. A piacgazdaságra való áttérésben érdekelt négy társadalmi 
csoport: (1) az új vállalkozók, (2) az állami bürokrácia felső és középső szintjein levők, 
(3) a menedzserek és (4) a pártoligarchia fiatalabb generációja. E csoportok politikailag 
és gazdaságilag érdekeltek ebben a koalícióban és a szocialista modelltől való eltávolo
dásban.

Az új vállalkozók érdekeltsége nem kíván különösebb magyarázatot, a másik három 
csoport motivációja azonban korántsem magától értetődő. Az állami bürokráciának 
sikerülhet önmagát az állami adminisztráció és a maradék állami tulajdon hatékony 
menedzsereként feltüntetni. Ezek a hivatalnokok azután az állami vállalatok menedzse
reivel együtt kvázi-tulajdonosként jelenhetnek meg az átmenet időszakában, tulajdonhoz 
juthatnak a privatizáció során és/vagy ígéretes karriert futhatnak be a pénzügyi szektor 
vagy a magánszektor jól fizetett menedzsereiként (lásd Szalai 1990:182). Hankiss állás
pontja kevésbé világos a reformista pártbürokraták motivációit illetően. Szerinte az 
államszocialista időszakban felhalmozott hatalmat a piacgazdaságban is magasan érté
kelt tőkékre lehet átváltani. Prybyla és Staniszkis hasonló következtetésekre jut a lengyel 
helyzetet illetően (Prybyla 1991, Staniszkis 1991). Bizonyítékaik azonban inkább etno
gráfiai vagy anekdotikus jellegűek, s nem alkalmazhatók a szűk, de felettébb látványosan 
megmutatkozó elit határain túl.

Miközben Szelényi elismeri a régi és az új elit közötti koalíció lehetőségét, átfogó 
elmélete a közép-európai átmenettel kapcsolatban ellenkező irányú implikációkat tar
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talmaz. Szelényi elmélete a közép-európai megszakított polgárosodásról jóllehet első
sorban nem az egyenlőtlenségek alakulását érinti, implicite mégis a fentiektől eltérő 
álláspontot jelent. A  mezőgazdasági háztáji és kisegítő gazdálkodás vizsgálata során 
Szelényi arra figyelt fel, hogy a háztartásfő vagy szülei által a szocialista rendszert 
megelőzően birtokolt föld nagysága pozitív kapcsolatban van az 1980-ban a háztáji és 
kisegítő gazdaságban megtermelt jövedelemmel.

Statisztikai és más típusú tényeket felhasználva arra a következtetésre jut, hogy a piac 
újraéledése a mezőgazdaságban valójában a kommunista kísérlettel megszakított, hosszú 
távú történelmi tendenciák folytatását jelenti. Azok a személyek a legaktívabbak a 
mezőgazdasági magántermelésben, akiknek a családja már a negyvenes évek közepén a 
piacgazdasághoz kapcsolódott, és most aktivizálhatják a családjuk által átadott piaci 
kultúrára vonatkozó ismereteiket. Bizonyos értelemben ezt az emlékezetet vagy érték
rendet a humán tőke sajátos formájának tekinthetjük, amit egyesek kulturális tőkének 
vagy „habitusnak” neveznek (Bourdieu, Kovách) az egyének gyerekkori szocializációjára 
utalva.

A  kommunizmus első évtizedében komoly veszélyeket jelentett a nagy vagy akár jó 
közepes földtulajdon, és a kulákok vagy kulák származásúak életesélyeit jelentősen 
befolyásolta a kollektivizálás politikája. A  nyolcvanas évek mezőgazdasági kistermelése 
akár „kárpótlásnak” is tekinthető a közép- és gazdagparasztságnak a szocializmus korai 
éveiben elszenvedett sérelmeiért. Ugyanakkor nem minden jómódú családhoz tartozó 
személyt ért diszkrimináció, és Szelényi kimutatja, hogy ha valaki származása ellenére 
káderré tudott válni — ami a hatvanas években elég gyakori volt — , akkor ez rontotta 
a piacorientált mezőgazdasági magántermeléssel kapcsolatos esélyeit. Mivel a mezőgaz
dasági kistermelők többsége falun élő, parasztszármazású paraszt vagy fizikai munkás 
volt, az állami szektorból származó jövedelmük vagy egyéb juttatásuk (például lakástá
mogatás) a szellemi dolgozókénál vagy a városi munkásoknál alacsonyabb volt/

A  mezőgazdasági kistermelés annál a társadalmi csoportnál volt képes az életesélyek 
javításán keresztül az egyenlőtlenségeket csökkenteni, amelyet korábban osztálydiszkri
mináció sújtott, s még a nyolcvanas években is kisebb jövedelme származott az állami 
szektorból.

Szelényi munkájának egyik legérdekesebb eredménye az, hogy jóllehet a káderek 
kisebb valószínűséggel folytattak mezőgazdasági kistermelést, de ha mégis bekapcsolód
tak a háztájizásba, akkor magasabb termelési értéket állítottak elő, mint mások (Szelényi 
1988:131). Továbbá, ha csak az intenzív termelést folytatókat vizsgáljuk, akkor a káderek 
mind a bekapcsolódás valószínűsége szempontjából, mind az ilyen termelést folytató 
csoporton belül vizsgált jövedelemtermelés szempontjából előnyben voltak (uo.: 145). 
Szelényi ezt úgy magyarázza meg, hogy kimutatja: ez a pozitív hatás elsősorban azoknál 
jelentkezik, akik abban az időszakban váltak káderré, amikor az újrapolgárosodás 
lehetetlen volt (a korai ötvenes évek sztálinizmusának idején), s visszatértek a polgáro
sodáshoz, amikor az ismét lehetővé vált (uo.: 200).

Szelényi újrapolgárosodás-tézise tehát azt feltételezi, hogy a mezőgazdaság lassú 
piacosodása a szocializmussal ellentétes történelmi trend kifejeződése. Elméletét az ezen
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történelmi trendet reprezentáló személyek élettörténetére való hivatkozással támasztja 
alá, megkülönböztetve azokat a pozíciókat, amelyek egyfelől a szocializmushoz (káde
rek), másfelől az újrapolgárosodáshoz (mezőgazdasági kistermelők) kapcsolódnak. To
vábbá, noha Szelényi elemzései a háztáji és kisegítő gazdálkodásra vonatkoznak, új- 
rapolgárosodási elméletét a mezőgazdasági kistermelés körén túllépve fogalmazza meg. 
Ha ez a mezőgazdasági kistermelés a jövő polgári társadalmának csak kis és lényegtelen 
részét fogja alkotni, akkor empirikus kutatásának tényei magát a polgárosodás folyamatát 
sem fogják kellőképpen magyarázni. Szelényi persze valójában a mezőgazdasági kister
melést csak az újrapolgárosodás egyik lehetséges kifejeződésének tekinti, amelyik meg
határozott történelmi feltételek mellett a leginkább volt képes kifejlődni, amely azonban 
más piaci típusú tevékenységek kísérleti terepe is lehet.

Kolosi is a piacosodás folyamatát dokumentálta egy nagy volumenű empirikus kutatás 
keretében. Kimutatta, hogy a nyolcvanas évek elején nemcsak a háztáji gazdálkodásnál, 
hanem a széles értelemben vett „második gazdaság” egészében kvázi-piacorientált, 
alternatív gazdaság jött létre a redisztributív szocialista gazdaság mellett, a népesség 
kétharmada mindkét gazdasághoz kapcsolódott, és a két gazdaságban létrejött egyenlőt
lenségek inkább kompenzálták, mintsem erősítették egymás hatását (Kolosi 1987).

A  piaci átmenet analitikusan leginkább explicit elméletét Nee fejtette ki (1989,1991). 
Nee Strukturalista elméleti keretben próbálja értelmezni, hogy miként alakulnak az 
egyenlőtlenségek a gazdaság bürokratikus koordinációjáról a piacgazdaságra való átme
net során. Elmélete három tézisen alapul: (1) A  piaci hatalom tézise azt feltételezi, hogy 
a piac kiterjedésével párhuzamosan a redisztributív hatalom veszít jelentőségéből és a 
közvetlen termelők jobban rendelkezhetnek javaik és munkájuk cseréje fölött. (2) A piaci 
ösztönzés tézise azt jelenti, hogy a piaci tranzakciókban az egyéni teljesítmények nagyobb 
szerepet játszanak, mint a szocialista szektorban, és ez a képzettség szerepének a 
növekedését fogja eredményezni, a piac pedig magasabb jutalommal fogja ösztönözni a 
jobban képzett egyéneket. (3) Végül a piaci lehetőségek tézise azt fejezi ki, hogy a piac 
irányába mutató reformok a mobilitás új csatornáit nyitják meg és alternatívát jelentenek 
a bürokratikus karrierrel szemben (Nee 1989: 666 -  667).

„A piaci átmenet elmélete azt jelenti, hogy minél teljesebb a piaci koordináció, annál 
kevésbé valószínű, hogy a gazdasági tranzakciók a káderek által meghatározott kapcso
latrendszerekbe ágyazottan jelennek meg; annál nagyobb viszont annak a valószínűsége, 
hogy a magánvevők és -eladók piaci intézményeiben és társadalmi kapcsolataiban 
megnyilvánuló hatalom — a források feletti kontroll — válik meghatározóvá ’ (uo.:668).

Jó néhány hipotézist fogalmaz meg, amelyek azt feltételezik, hogy „nemcsak a 
redisztributív mechanizmusokat közvetlenül ellenőrzők tapasztalatai értékelődnek le, 
hanem a káderek korábban akkumulált politikai tőkéje is elértéktelenedik”. Nee azt is 
feltételezi, hogy „a redisztribtúorok kevés vagy semmiféle előnnyel sem bírnak a privát 
vállalkozások felé való átmenetben” (uo.: 617).

A z érvelést alátámasztó adatok a kínai Fuji tartomány mezőgazdasági kistermelői 
körében végzett vizsgálatból származnak. Noha a szerző elismeri, hogy a politikai
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hatalom nem teljesen haszon nélkül való a vállakózásokban, mégis azt állítja, hogy az 
adatok valamennyi hipotézisét alátámasztják.

Egy későbbi cikkében (Nee 1991) bemutatja, hogy a piaci átmenet kezdete óta a 
szegény háztartások könnyebben mozdulnak ki az alsó jövedelmi kvintilisből. Elismeri 
ugyan a káder-vállalkozók létének jelentőségé*, de ezt a reformok részleges voltának 
tulajdonítja, ami nem csorbítja a piaci átmenetól alkotott elméletét (uo.: 269). Azt írja: 
„A kelet-európai rétegződés kutatói a kilencvenes években ellenőrizhetik ezt a hipotézist. 
Ha a káder-vállalkozók hibrid elitje képes lesz megőrizni a redisztributív osztály domi
nanciáját a piacgazdaságra való átmenet során, akkor a piaci átmenet elmélete hamisnak 
bizonyul” (uo.: 280).

Miközben Nee eredeti álláspontja világos és elegáns, a későbbi megfogalmazás a tézist 
ellentmondásossá és tautológikussá teszi. Eredeti strukturalista elméletében a gazdaság 
koordinációjának (bürokratikus vagy piaci) módja determinálja a jövedelmek pozíciók 
közötti elosztását. A bürokratikus koordináció és a piac a pozíciók más-más készletét 
értékeli magasra. Nee a következő két feltételezéssel él: (1) Ez a két készlet kölcsönösen 
kizárja egymást (ez a feltételezés implicite megtalálható Szelényi újrapolgárosodási 
elméletében is). (2) Valamely egyén vagy háztartás tökéletesen leírható azon pozíció 
által, amelyet a gazdasági koordináció rendszerében elfoglal.

A koordináció formájának megváltozása automatikusan a pozíciók elosztásának 
megváltozásával jár együtt, ami egyszersmind az egyének és a háztartások helyzetének 
megváltozását eredményezi. Senki sem léphet ki a saját pozíciójából. Ha az átmenet új 
elvek bevezetését jelenti, amelyek exkluzíve más pozíciókat preferálnak, mint a korábbi 
elvek (lásd az első feltételezést), ebből az következik, hogy az egyének és a háztartások 
közötti jövedelmi egyenlőtlenségek csökkennek, mivel azok kerülnek jobb helyzetbe, 
akik korábbam rosszabb helyzetben voltak.

Az első feltételezés — amely Nee-nél és Szelényinél egyaránt szerepel — meglehe
tősen kérdéses. A kétfajta koordináció által preferált pozíciók készlete korántsem 
feltétlenül zárja ki egymást. Mindkét rendszer preferálni fogja az orvosokat, az állami 
hivatalnokokat, a művészeket és diszpreferálni a különböző segédmunkás foglalkozáso
kat. A piaci koordinációra való áttérés után sok ember egyáltalán nem tapasztal semmi
fajta számottevő változást relatív jövedelmi pozíciójában a szocialista időszakhoz képest. 
A piacgazdaságban is sokan lesznek állami alkalmazottak mint orvosok, ápolónők, 
hivatalnokok vagy tanárok, és sokan fognak nyugdíjasként közvetlenül az állam által 
elosztott jövedelmekből megélni. Mások éppen azon az alapon kaptak magas jövedelmet 
a bürokratikus koordináció időszakában, amiért a piacgazdaságban is magas jövede
lemhez jutnak: ritka fajtájú tehetségük van, vagy egyszerűen jobban tudják szakmai 
érdekeiket képviselni. A központi jövedelempolitika (lásd: bürokratikus koordináció) 
hasonló kihívásokra reagált és hasonló végeredménnyel, mint a piac, még akkor is, ha a 
bürokratikus megoldás nem is olyan rugalmas, mint a piaci. A koordináció módjának 
megváltozása nem mindenkire hat, mivel mindkét rendszerben vannak kedvező és 
kedvezőtlen pozíciók.
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A  második feltételezés szintén nem reális. Az emberek aktuális pozíciójuktól függet
len forrásokkal is rendelkeznek. A humán tőke olyan érték, amely akkor is megmarad, 
ha valaki munkanélküli, és semmilyen pozíciója nincs a munkamegosztás rendszerében. 
A személyes kapcsolatok hálózata, a személyes tekintély olyan alapzat, amire a társadalmi 
szerkezet felépül. Ezek függetlenedhetnek az aktuális pozíciótól, és autonóm erőforrá
sokká válhatnak (Kennedy 1990). A  személyek és a háztartások nem egyszerűen az adott 
időpontban általuk elfoglalt pozíciók derivátumai.

Ha azonban sem az első, sem a második feltételezés nem tartható, akkor meglehető
sen kérdésessé válik, hogy strukturalista perspektívából megérthető-e egyáltalán az 
egyenlőtlenségek és a koordináció módja közötti kapcsolat az átmenet időszakában.

A  második cikkében Nee új magyarázata a káder-vállalkozó létezésére azzal a 
veszéllyel jár, hogy piaci átmenet-elmélete bizonyíthatatlanná válik. Ha átmenet-elmélete 
nem tesztelhető a részleges reformok idején, akkor felvetődik a kérdés, hogy lehetséges-e 
teljes reform úgy, hogy továbbra is piaci átmenetről és ne piacról beszéljünk, hiszen amint 
kiteljesedik a reform, azon nyomban véget ér az átmenet. Ez ahhoz a lehetetlen 
helyzethez vezet, hogy az elmélet mindaddig nem tesztelhető, amíg a reform csak 
részleges, amikor azonban teljessé válik, akkor már nem beszélhetünk átmenetről, és 
ezért ismétcsak nem tesztelhető. Ennek az ellentmondásnak a feloldására az egyetlen út, 
ha különböző kritériumokat állítunk fel az átmenetre és a reformra vonatkozóan. Az 
egyik ilyen lehetséges kritérium, hogy a reformot a politikai változásokhoz kötjük, s 
teljesnek tekintjük, amikor az átmenetre elszánt vezetés kerül hatalomra. A  gazdasági 
átmenetet pedig akkor tekintjük teljesnek, ha a gazdaság már piaci elvek alapján 
működik. Ez a kiterjesztés azonban ismét nem igényli Nee strukturalista érvelését, amely 
szerint a politikai hatalom csak a gazdasági hatalom deriváltja, és a politikai hatalom csak 
a gazdasági intézmények átalakulása következtében változhat meg.

\ z  elméleti érvektől eltekintve azonban Nee adatai is több szempontból bírálhatók. 
A  háztartási jövedelem nem megfelelő mérőszám az egyenlőtlenségekre, mivel erősen 
függ a háztartáson belüli keresők számától, és erős kapcsolatban van a háztartások közötti 
demográfiai különbségekkel. Az egy főre jutó vagy az egy keresőre jutó háztartási 
jövedelem jobb mérés lenne. Továbbá Nee adatai a háztartási jövedelemről retrospektív 
jellegűek. Igencsak nehéz elhinni, hogy a paraszti háztartások tíz évvel ezelőtti jövedel
meiről való retrospektív beszámolók megbízhatónak tekinthetők.3 Ugyancikkor, ha elte
kintünk az 1975-ös jövedelmektől, akkor 1980 és 1984 között a háztartási jövedelmek 
egyenlőtlenségének enyhe növekedését tapasztaljuk.4 Ugyancsak kérdéses, hogy a szo
cializmusból a kapitalizmusba való átmenet szociológiai elmélete mennyiben alapulhat 
kizárólag a mezőgazdasági termelésre és a mezőgazdasági népességre vonatkozó tapasz
talatokon. A  m ezőgazdasági kisterm elés eleve sokkal kiegyenlítettebb jövede
lemelosztást eredményezhet, mivel elsősorban tradicionális képességekre épül, viszony
lag egyszerű a termelés megszervezése, kevés a kapcsolat más termelőegységekkel, és 
csak nagyon egyszerű marketing-stratégiát igényel. A  mezőgazdasági kistermelésnek 
sokkal nagyobb a szerepe a fogyasztás növelésében, mint a termelő felhalmozásban. 
Röviden: még ha a mezőgazdasági kistermelés kisebb egyenlőtlenségeket eredményez
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is, mint a redisztributív koordináció, ez fakadhat egyszerűen speciális jellegéből. A  
mezőgazdasági kistermelés jelentőségének megítélésekor figyelembe kell venni azt a 
tényt is, hogy ipari társadalmakban a lakosság nagyobb része munkaerejének a mezőgaz
daságon kívüli eladásából él meg.

Ugyancsak problematikus, hogy Nee nem vizsgálja külön a férj és a feleség képzett
ségét, hanem a modellben a kettejük átlagát mint a háztartás képzettségének mutatóját 
veszi figyelembe. Ez ugyanis ellentmond Nee azon feltételezésének, hogy az elsődleges 
szereplő a háztartásfő (azaz a férj).

A piaci intézményekhez való alkalmazkodás gazdasági stratégiái az 
átmenet idején

A  piaci átmenet idején sokféle stratégia segítheti az egyént a gazdasági előrejutásban. 
Az egyik a bürokratikus hierarchiában való előrejutás. Ez domináns stratégia a 
szocialista, bürokratikus gazdaságokban, ám a piaci átmenet új lehetőségeket nyit meg 
a szamárlétrán felkapaszkodni kívánók előtt. Az átmenet idején az állami vállalatok nagy 
része jelentős szervezeti változásokat hajt végre, hogy az új, piaci viszonyokhoz 
alkalmazkodjon. Az átmenet politikai jellege továbbá azt eredményezi, hogy sokan, akik 
pozíciójukat a kommunista pártvezetésnek köszönhették, elveszítik vezető beosztásukat. 
Sokan távozni kényszerülnek vezető posztokról, mások előlépnek, hogy a felszabaduló 
és az újonnan teremtődő posztokat betöltsék.

A második stratégia — amely meghatározó volt Magyarországon az utóbbi évtize
dekben — az, hogy a főállás mellett sokan a munkaerőpiac nyújtotta előnyöket kihasz
nálva, részmunkaidőben második kereső tevékenységet is folytattak. A piac sok te
kintetben új lehetőségeket nyitott meg mindazok számára, akik jövedelmüket részidős 
munkával vállalkozóként kívánták növelni, vagyis „vállalkozásuk” egyetlen célja, hogy 
saját munkaerejüket a munkaerőpiacon legjobban kamatoztassák. A  piacra való átállás 
jó néhány foglalkozási ág számára megnövelte a másodlagos munkavállalás lehetőségeit, 
illetve a másodlagos munkával kereshető pénzt.

A  harmadik stratégia az, hogy egyesek elhagyják az állami szektort, és az egyre 
növekvő magánszektorban vállalnak munkát teljes munkaidőben. A magánszektor mun
kavállalójának lenni többnyire azt jelenti, hogy másfajta munkaszervezetben dolgozik az 
illető, ahol a termelés járulékos költségei alacsonyabbak, és ezért a bérek átlagban 
magasabbak és jobban kapcsolódnak a munkateljesítményekhez, mint az állami szektor
ban.

A negyedik stratégiát a mezőgazdasági kistermelésben való részvétel jelenti, ami 
Magyarországon a kisvállalkozás és a részmunkaidős foglalkoztatottság sajátos keveréke. 
A háztáji és kisegítő gazdálkodás a háztartást termelőegységgé teszi. Ez azonban el
sősorban részmunkaidős munkavégzésen alapul és nem, vagy alig igényel tőkebefekte
tést. Az ilyen gazdálkodást folytatók nem közvetlenül a munkaerejüket, hanem a meg
termelt termékeket adják el, és így közvetlenül nem a munkaerőpiac függvényei.
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A z ötödik stratégia a saját válllalkozás indítása. Az új vállalkozók az átmenet „kine
vezett” hősei. Az ő innovációs képességüktől remélhetők a gazdasági változások (Schum
peter). Tőlük remélhető a munkanélküliség problémájának enyhítése, mivel önállóként 
nemcsak a maguk, hanem mások számára is munkalehetőséget teremtenek. Csökkent- 
hetik a tőkehiányt is, mivel elsősorban korábbi megtakarításaikat fektetik be vállalkozá
saikba. Kisüzemeik kiegyensúlyozottabb iparszerkezetet eredményezhetnek a korábban 
a nagyüzemi termelésre koncentrált gazdaságban *(Ellman 1981, Nőve 1983, Róna-Tas 
1990).

A  hatodik stratégia az új, születő beruházási piac előnyeinek kihasználása. Rész
vényeket, váltókat, kötvényeket lehet vásárolni, vagy bérbe adható ingatlanokba lehet 
fektetni a pénzt. Más szavakkal, megnyílt annak a lehetősége, hogy a vagyon vagy a pénz 
hozadékából egyesek jövedelemre tegyenek szert. Az átmenet egyik legvitatottabb 
lehetősége, hogy az állami váll adatok menedzserei megvásárolhatják saját válladataikat. 
Néhány széles körben publikált esetben a menedzserek irreálisan alacsony áron privati
zálták vállalataikat és vagy maguk vásárolták fel a részvényeket, vagy olyan külföldi 
befektetőknek adták el, akik tovább foglalkoztatták őketés részvényhez jutási lehetőséget 
biztosítottak számukra. A  tőkejövedelemhez jutásnak a leggyakoribb formája azonban 
az ingatlan bérbe adásából származik.

Feltételezésünk szerint a hierarchiában való előrejutás, a részmunkaidős különmun
ka, a magángazdaságban való munkavállalás, a mezőgazdasági kistermelés, a vállalkozás 
indítása és a bérbe adás az a hat stratégia, amely jövedelemnövelési lehetőséget nyújt az 
emberek számára az átmenet idején.5 Az első három munkavállalói stratégia, a negyedik 
és az ötödik a munkavállalói és vállalkozói stratégia keveréke, az utolsó pedig tisztán 
tőkebefektető stratégia.6

Helytelen azonban az általános, elvont piacképből való kiindulás az átmenet vizsgálata 
során. Először is — ahogy az átmenet gazdasági elméletei rámutatnak — igen komoly 
makrogazdasági tényezők hátráltatják a szocializmusból a kapitalizmusba való gazdasági 
átmenetet. Különösen fontos közülük a tőkehiány és az alulfejlett infrastruktúra (Etzioni 
1990). Mindez befolyással van arra is, hogy a társadalom különböző szegmensei számára 
különböző mértékben hozzáférhetők az itt tárgyalt stratégiák. A tőkehiány a korábbi 
rendszerben felhalmozott tőkét felértékeli az új vállalkozások indítása szempontjából 
még akkor is, ha az új vállalkozást kevésbé tőkeigényes területeken, a kereskedelemben 
vagy a szolgáltatásokban indítják. A  beruházási tőke szűkössége felértékeli a humán tőke 
szerepét is a vállalkozások indításában. Az infrastruktúra szegényessége azt is eredmé
nyezi, hogy az információ vagy az információval rendelkező emberek elérhetősége 
önmagában nagyobb szerepet játszik, mint a fejlett infrastruktúrájú országokban.

Másodszor, az átmenet kezdeti hatása recesszió, amely az életszínvonal általános 
csökkenését jelenti. Minden piacgazdaságban létezik egy bizonyos nagyságrendű jövede
lemátcsoportosítás a gazdagabbaktól a társadalom szegényebb tagjainak. Az újonnan 
megválasztott politikai vezetés a politikai stabilitás érdekében kénytelen enyhíteni a 
recesszió hatását, és ezt korlátozott anyagi forrásaira való tekintettel akkor teszi a 
leghatékonyabban, ha a legalacsonyabb jövedelmű csoportok számára nyújt segítséget.
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Mindezek alapján a következő hipotéziseket fogalmazzuk meg:
1. Azok a stratégiák, amelyek tőkeberuházást igényelnek, növelik az egyenlőtlensége

ket, és elsősorban azok élhettek velük, akiknek már az előző rendszerben is jobban ment, 
és módjuk volt felhalmozni.

2. A képzettség formájában jelentkező humán tőkét igénylő stratégiák szintén növelik 
az egyenlőtlenségeket, mivel már az előző rendszer is honorálta a szakképzettséget és a 
szaktudást.

3. A  közvetlenül piacorientált stratégiák, amelyek a munkaerővel való vállalkozásnál 
többet igényelnek, a polgári háttérrel rendelkező személyek (ideértve a gazdagparaszt
ságot is) számára inkább adottak.

4. A  káderek (a korábbi rendszer vezetői) számára inkább adottak azok a stratégiák, 
amelyek anyagi vagy emberi tőkét igényelnek, mint a népesség más csoportjai számára.

5. Ha az állam a legalacsonyabb jövedelmű csoportoknál beavatkozásra törekszik, és 
a piac teremtette növekvő egyenlőtlenség közepette kedvezőbb azok helyzete, akiknek 
már korábban is jobban ment, akkor elsősorban a középrétegek pozíciója romlik a 
jövedelemelosztás rendszerében.

6. Az átmenet politikai jellegéből következik, hogy a káderek hátrányba kerülnek 
mindazon stratégiák tekintetében, amelyekben nem a piac „vak törvényei” érvényesül
nek. A  káderek bürokratikus karrierje hátrányt szenved politikai múltjuk miatt, és a 
megfelelő képességekkel rendelkező, de a „politikai megbízhatóság” hiánya miatt eddig 
nem futtatott személyek előtt nyílik meg leginkább a bürokratikus karrier lehetősége. 
Ebből adódóan az előléptetés inkább egyenlősítő stratégia.

Adatok és módszerek

A tanulmányban felhasznált adatok a felnőtt népesség ezer fős mintájából származnak. 
Ugyanazt a népességet kérdeztük meg 1989 és 1991 májusában, tehát egy évvel a szabad 
választások előtt és után. Az első kérdezés kétezer fős mintán zajlott, s ebből választot
tunk ki egy véletlen, ezer fős mintát az újrakérdezésre. A nem elérhető, vagy válaszmeg- 
megtagadó személyeket az eredeti, nagyobb mintából pótoltuk. Mindkét kutatásra a 
TÁRKI adatfelvételi rendszerében került sor, s az adatok a TÁRKI adatbankjában 
elérhetők.

A háztartási jövedelmeket a háztartás által kapott jövedelmek viszonylag részletes 
feltérképezésével mértük. Szintén több kérdés vonatkozott a személyes jövedelmekre, s 
különbözőképpen kérdeztük azok jövedelmét, akik az előző évről adtak, illetve nem adtak 
be adóbevallást. (A jövedelmi adatok megbízhatóságáról kimutattuk, hogy az ezzel a 
kérdezéssel bevallott jövedelmek nagysága ugyan jelentősen elmarad a ténylegestől, de 
a jövedelemeloszlás nagy valószínűséggel jól közelíti a ténylegest, Kolosi — Róbert 1991.) 
Ugyanakkor azt feltételezzük, hogy az állami szektorból származó jövedelmek bevallása 
jobban közelít a valósághoz, mint a privátszektorból származó jövedelmeké. Mivel a 
vizsgált időszakban jelentősen nőtt a magánszektor aránya, valószínű, hogy adataink 
alulbecsülik a jövedelemeloszlásban bekövetkezett változásokat.7
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A z első stratégiát, az előrejutást (PROMOT) az 1989-es és ’91-es beosztás különbsé
gével egy négyfokú skálán mértük, ahol a 0 a beosztottakat, 1 az alsó-, 2 a közép- és 3 a 
felső vezetőket jelentette. Következtetésképpen a változó értéktartománya — 3 és +3 
között változik. A  másik öt stratégiát dichotóm változókkal mértük. A  különmunkát 
(EXTRA) jó néhány kérdés alapján mértük, a másodállástól a főálláson kívüli munka- 
vállalás különböző típusain keresztül a borravalóig. Mindazokat, akik 1989-ben az állami, 
és 1991-ben a magánszektorban dolgoztak, a magánszektor felé elmozdulóknak tekin
tettük (PRVTEMP). Akik folytattak háztáji és kisegítő gazdálkodást és ebből jövedelmük 
származott, azokat háztájizóknak tekintettük (HHF). Vállalkozók (ENTERPR) mind
azok, akik fő- vagy részmunkaidőben bármilyen vállalkozási formában részt vettek. Végül 
azokat, akik a vizsgálat idejéaVgatlant adtak bérbe, vagy osztalékot kaptak, kötvénnyel, 
részvénnyel rendelkeztek, tőwjövedelemmel rendelkezőnek tekintettük (RENT).

Kádernek azokat a személyeket tekintettük, akik 1989-ben vezetők és egyszersmind 
MSZMP tagok voltak. (Tudjuk, hogy ez szélesebb fogalom, mint a káder közhasznú 
használata, mivel nagyon sokan szaktudásuk és nem párttagságuk révén jutottak vezető 
állásba. Bennünket azonban elsősorban a már korábban is megvolt előnyök továbbélése 
érdekel, s ezért elfogadhatónak tartjuk ezt az operacionalizálást.) A  tőketulajdont 
(CAPITAL) viszonylag szűkös információk alapján mértük, azokat tekintettük tőkével 
rendelkezőknek, akiknek 1989-ben nyaralójuk vagy nyugati márkájú autójuk volt. A  
megkérdezett és apja iskolázottságát (EDUC, FEDUC) az elvégzett iskolai osztályok 
számával mértük. A  származás mérésére két dichotóm változót használtunk: rendelkez
tek-e a szülők öt holdnál nagyobb földdel (PLAND) és volt-e a szülőknek alkalmazottjuk 
(PEMP).

Demográfiai háttérváltozóként a születési évet (BYEAR), a nemet (1 = férfi, 2 = nő) 
és egy hétfokozatú lakóhely-skálát (URBRURAL) használtunk, ahol 1 a főváros és 7 a 
kis falu.

Eredmények

A  2. táblában a háztartási összjövedelemre, a háztartás egy főre jutó jövedelmére és a 
személyes jövedelemre vonatkozó variancia-együtthatókat és a Gini-együtthatókat kö
zöljük. Mind a jövedelemegyenlőtlenségek növekedésére mutat, de az egyenlőtlenségek 
növekedése a személyes jövedelmek esetében viszonylag jelentős, míg a háztartási 
jövedelmeknél marginális. Ez azért van, mert a két vizsgálat között a háztartásszerkezet 
változása részben ellensúlyozta a személyes jövedelmek egyenlőtlenségének növekedé
sét. Az aktív keresők aránya a háztartáson belül a szegényebb háztartásokban növekedett, 
a gazdagabb háztartásoknál csökkent.

A  3. tábla a személyes jövedelem átlagának változását mutatja be az 1989-es jövedelmi 
deciüsek szerint. A  legnagyobb növekedés az első és a hetedik decilisben következett be. 
Az előbbi a minim áljövedelem bevezetésének és a legszegényebbekre vonatkozó szoci
álpolitikai beavatkozásnak köszönhető, az utóbbi pedig talán éppen annak a hatása, amit 
Kolosi az osztályvezetőhelyettesek forradalmának nevezett, tehát hogy a rendszerváltás
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során a korábbi elitet közvetlenül követő, de már korábban is relatíve jó helyzetű rétegek 
nyertek a legtöbbet. A  legkisebb emelkedés a másodiktól a hatodik decilisig terjedő 
mezőben figyelhető meg. Ez arra mutat, hogy az elmúlt két év fő vesztese az alsó 
középosztály volt.

Miként befolyásolták a különböző stratégiák az egyenlőtlenségek eloszlását? Valószí
nűleg mindazok a stratégiák növelték az egyenlőtlenségeket, amelyek pozitívan korrelál
nak mind az 1989-es jövedelmekkel, mind a ’89 és ’91 közötti jövedelemváltozással, azaz 
a gazdagokat gazdagabbá, a szegényeket szegényebbé tették. Azok a stratégiák viszont, 
amelyek a két változó bármelyikével szignifikáns pozitív korrelációt nem mutatnak, nem 
növelték a jövedelmi egyenlőtlenségeket. Minél erősebb ez a két korreláció, annál 
valószínűbb, hogy e stratégiák befolyásolták az egyenlőtlenségeket.

A 4. tábla azt mutatja, hogy mindkét jövedelem változóval a legerősebb pozitív 
korrelációban a különmunka áll, majd csökkenő hatással a vállalkozás és a tőkejövedelem 
következik. A  magánszektorban való munkavállalás és a mezőgazdasági kistermelés a 
jövedelem növekedéséhez hozzájárult, de nincs szignifikáns kapcsolatban az 1989-es 
jövedelmekkel. A  beosztás emelkedése nem növelte a jövedelmet, és negatívan korrelál 
a korábbi jövedelemmel, ami arra utal, hogy inkább a korábbi alacsonyabb jövedelműek 
léptek előre a hierarchiában, de ez nem járt együtt relatív jövedelmi pozíciójuk javulásával 
(részben azért, mert azok, akik elvesztették a vezető állásukat, lényegében ugyanolyan 
arányban tudták növelni a jövedelmüket, mint azok, akik vezetővé váltak).

A korrelációk ilyeténképp való alakulása azonban eszik szükségszerű, de nem elégsé
ges feltétel annak magyarázatában, hogy miként hatottak a stratégiák az egyenlőtlensé
gekre.8 Az 5. táblában éppen ezért külön megvizsgáljuk, miként hatottak a stratégiák 
arra, hogy valaki a felső jövedelmi kvintilisben tudott maradni. Az előzőekhez hasonlóim 
itt is a különmunka hatása a legerősebb, s ezt követi a vállalkozóvá válás.

A 6. táblában viszont azt vizsgáljuk, miként hatottak a stratégiák arra, hogy valaki ki 
tudott lépni a legalsó, vagy az alsó két jövedelmi kvintilisből. Az alsó negyven százalékból 
való kimozdulást az segítette elő leginkább, ha valaki a magánszektorban vállalt munkát. 
A mezőgazdasági kistermelés hatása szintén pozitív. Ugyanakkor egyik stratégia sem  
mutat pozitív hatást arra, hogy valaki az alsó jövedelmi kvintilisből kilépjen. A  legszegé
nyebbek tehát továbbra is teljes mértékben az állami szociálpolitikára vannak utalva, s 
abban, hogy relatív pozíciójuk — mint láttuk az elmúlt két évben — nem romlott, az 
állami gondoskodás játszott meghatározó szerepet. Ugyanakkor az alsó középrétegek 
általánosan romló helyzetét csak azok tudták kivédeni, akik a háztájin keresztül vagy a 
magánszektor felé elmozdulva képesek voltaik az állami szektor válságát kompenzálni. 
Az 5. és 6. tábla tehát erősen alátámasztja a stratégiák hierarchiájáról a 4. táblában kapott 
képet.

Kik tudtak a leginkább élni ezen stratégiák valamelyikével? A  politikai manipuláció 
számára leginkább a vezetővé válás stratégiája adott. Valójában a kormány a gazdaság 
jelentős részének tulajdonosaként még jelentősen befolyásolhatja a kinevezésekkel kap
csolatos döntéseket. A 7. tábla világosan jelzi, hogy a beosztás emelkedése igencsak 
kevéssé valószínű a káderek esetében, sőt itt inkább a vezető pozícióból való kikerülés
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fordult elő. Ugyanakkor a modell egyetlen más faktora sem áll szignifikáns kapcsolatban 
a beosztás emelkedésével.

A z egyenlőtlenséget leginkább növelő stratégia a különmunka vállalása volt (8. tábla). 
A kádereknek itt jó az esélyük, azonban a képzettségnek mint független változónak a 
bevezetésével csökken a káderlét hatása, s végképpp megszűnik a végső modellben. Ez 
arra utal, hogy a káderek csak azért rendelkeznek jobb eséllyel a különmunkák terén, 
mert iskolázottabbak, s részben mert nagyrészt városban élő férfiak. Az apa képzettsé
gének pozitív és szignifikáns hatása azt jelzi, hogy az örökölt kulturális tőke növeli a 
különmunka-vállallás esélyét. Ugyancsak jobb a városiak esélye, mint a falusiaké, a 
férfiaké, mint a nőké és a fiatalabbaké, mint az idősebbeké.

A  magánszektorban való munkavállalás nincs kapcsolatban a káder múlttal (9.tábla). 
A  képzettség előnyt jelent, de ha a többi változó hatását kontrolláljuk a modellben, akkor 
a képzettség nyújtotta előny eltűnik, s csak a lakóhely és az életkor hatása marad meg. 
A  városiaknak és a fiataloknak kedvezőbbek az esélyei arra, hogy jobban fizető munkát 
találjanak a gyorsan növekvő magángazdaságban. A képzettség hatása ezen változók 
bevonása után éppen azért tűnik el, mert a városiak és a fiatalok képzettsége magasabb, 
mint a falusiaké és az idősebbeké.

A  mezőgazdasági kistermelésben nincs előnye a kádereknek (10. tábla). A humán 
tőke ugyan anyagi felhalmozást nem tesz lehetővé, de elősegíti a piacra termelő háztájizás 
kialakulását. Az apa képzettségének negatív hatása csak azt mutatja, hogy a paraszti 
származás valószínűbbé teszi a mezőgazdasági kistermelést. Feltételezésünkkel ellentét
ben azonban más származási változók (például a szülők korábbi földtulajdona) nem 
hatnak a háztájizásra. Nem meglepő viszont, hogy ez a stratégia a falusiaknál és a 
férfiaknál gyakoribb. Az életkor itt is a fiatalok előnyét mutatja, de ez az előny az életpálya 
során csökken, tehát igazából a középkorúak vannak a legjobb helyzetben.

A  11. tábla azt mutatja, hogy a káderek másoknál nagyobb valószínűséggel kezdenek 
új vállalkozásba. Azonban ez a hatás is csökken a képzettség kontrollálása után, s eltűnik, 
ha a vagyoni helyzetet is kontrolláljuk. A káderek tehát azért kezdenek gyakrabban 
vállalkozásba, mert egyaránt rendelkeznek szellemi és anyagi tőkével. Minden más 
változó csak kis hatást mutat. Marginálisan szignifikáns a szülők földtulajdona és a 
lakóhely. A vidékiek s a közép- és gazdagparaszti családból származók valamivel inkább 
kezdenek vállalkozásba, mint a városiak és szegényparasztok gyermekei. A fiatal férfiak 
itt vállalkozó szelleműbbnek tűnnek, de a kor és a nem hatása csak marginális.

Ugyancsak jobb a káderek esélye a tőkejövedelmek vonatkozásában (12. tábla), de a 
többi változó kontrollja után ez az előny is eltűnik. Itt a vagyon hatása a legerősebb. 
Szignifikáns pozitív hatást mutat az emberi tőke is, a szülők földtulajdona kissé erőseb
ben, mint az apa iskolázottsága. Ugyancsak nagyobb a valószínűsége a tőkejövedelemnek 
a városiaknál s — meglepő módon — a nőknél. (Erre mindeddig nem találtunk 
magyarázatot. Lehetséges, hogy az ilyen jövedelmeket a családok adózási okokból inkább 
a nők nevén futtatják.) Ebben a stratégiában az életkornak nincs semmilyen hatása.

Mindezek az eredmények arra utalnak, hogy az egyenlőtlenséget leginkább növelő 
stratégiákban a volt káderek előnyben vannak. Az előny egyaránt származik magasabb
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képzettségükből s a korábbiakban felhalmozott tőkéjükből. Az egyetlen stratégia, amely
ben a káderek hátrányban vannak, a hierarchiában vadó előrelépés. Ez arra a politikád 
nyomásra utal, hogy a volt vezetőket távolítsák el az állami vállalatoknál betöltött korábbi 
pozíciójukból. Ugyanakkor sem ennek, sem annak, hogy helyükre mások kerülnek, nincs 
különösebb hatása a jövedelmi helyzetre. Az ehentmondást valószínűleg az magyarázza, 
hogy az állami szektor vezető pozícióiból kikerülve sokan a kisebb hatalmat jelentő, de 
jobban fizető magán kisvállalkozásoknál vállalnak állást. Azok viszont, akik az állami 
szektoron belül lépnek előre, a korábbinál nagyobb fizetést kapnak ugyan, de jövedelmük 
kevésbé emelkedik, mint azoké, akik átlépnek a magángazdaságba.

Elemzéseink szerint a mezőgazdasági kistermelés hatása az egyenlőtlenségekre kicsi 
vagy semmilyen. Ez a leginkább egyenlő lehetőségeket nyújtó stratégia. A  kádereknek 
ebben a tekintetben nincs előnyük. A mezőgazdasági kistermelés a meghatározott humán 
tőkével rendelkező falusiak lehetősége. Sokak számára az alacsony jövedelemkate
góriákból való kilépés lehetőségét nyújtja, de a legszegényebbek számára nem járható 
stratégia. Az alsó középrétegek számára a jövedelememelkedést leginkább biztosító 
stratégia a magánszektorban való munkavállalás.

Egyetlen kivétellel valamennyi hipotézisünket alátámasztják az adatok. A  harmadik 
hipotézis, melyet Szelényi nyomán fogalmaztunk meg — hogy a származás erősen hat a 
vállalkozásba kezdésre — , vizsgálatunk alapján nem bizonyítható. Lehetséges, hogy jobb 
mérésekkel, tehát az életút és az értékrendszer alaposabb vizsgálata alapján bizonyítható 
lenne, de egyelőre el kell vetnünk ezt a hipotézist. Az, hogy a fiatalabbak inkább kezdenek 
vállalkozásba, szintén ellentmond ennek a feltételezésnek, mivel a fiatalabbak már olyan 
családokban nőttek fel, ahol a szülők is a kommunista rendszerben nevelkedtek, és az 
értékek átadása már ebben a generációban megszakadhatott.

Teljesen elfogadhatatlannak bizonyult Nee elmélete az egyenlőtlenségek csökkené
séről. Az egyenlőtlenségek növekednek, részben éppen azért, mert az értékek egy része 
mindkét rendszerben hasonlóan funkcionál, részben pedig azért, mert a szocialista 
rendszerben való felhalmozás — mind szellemi, mind anyagi értelemben — induló tőkét 
jelent a piacgazdaságban is. Ha a rendszerváltozás egyeseket új pozíciók keresésére 
sarkall is, a volt káderek meglehetősen flexibilisnek bizonyultak a piacgazdasági új 
pozíciók keresésében. Nee ugyancsak túlbecsüli a mezőgazdasági kistermelés jelentősé
gét, amelyik csak az egyik, s hatásában a többitől leginkább különböző stratégia.

Következtetések

Az egyidejű gazdasági és politikai rendszerváltások Kelet-Európábán különböző logikát 
követnek. Míg a politikai átmenet új politikai elitet és új politikai intézményeket hozott 
létre, addig a gazdasági átmenet új intézményei elsősorban a régi elit számára nyújtanak 
jó lehetőségeket. Ez politikai feszültségeket és ellenállást eredm ényezhet és 
megkérdőjelezheti az új politikai vezetés és intézmények legitimitását.

A  volt szocialista országoknak egy világos ellentmondással kell szembenézniük: a 
politikai rendszerváltás logikája széles körű elitcserét igényel, viszont a gazdasági rend
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szerváltásból következően növekvő szerepű piaci automatizmusok annak kedveznek, 
hogy a korábbi elit átmentse hatalmát és kedvező pozícióját az új viszonyok közé. Ez 
annál inkább így van, minél inkább nem csupán a kommunista párthoz való hűségen, 
hanem a piac által is magasan értékelt tőkén alapult az egyes országokban az elit 
privilegizált pozíciója. Ebből a szempontból Magyarország helyzete a legellentmondáso
sabb, ahol az elmúlt húsz évben a politikai kontraszelekciót fokozatosan a szakmai 
szelekció váltotta fel. Az új politikai vezető rétegeknek szembe kell nézniük azzal, hogy 
amilyen mértékben erőltetik az elitcserét, ugyanolyan mértékben akadályozzák a gazda
sági rendszerváltást, a piaci viszonyok térnyerését, és fordítva: minél erősebb a privati
záció és a piaci automatizmusok hatalma, annál inkább képes a régi rendszer elitje 
sikereket elérni az új viszonyok között is.

Ezzel az ellentmondással és a nyomában jelentkező feszültségekkel szemben csak egy 
erős középosztály kialakulása jelenthet védelmet. Csak erős középosztály biztosíthatja, 
hogy a piacgazdaság korlátozása nélkül is megnyíljanak a gazdasági felemelkedés esélyei 
azon rétegek számára is, amelyek nem tartoztak a korábbi rendszer káder elitjéhez. 
Érmek a potenciális középosztálynak egy része a kisvállalkozókból rekrutálódhat. Szá
mukra különös jelentősége van annak, hogy az átmenet során a politikai hatalom milyen 
lehetőségeket, kedvezményeket biztosít a kisegzisztenciák vállalkozókedvének kibonta
koztatására. A  potenciális középosztály nagyobb része azonban nem pusztán a piaci 
viszonyok által meghatározott: a közalkalmazottak, magánhivatalnokok, szakmunkások 
jelenleg kettős szorításban élnek. A  piaci viszonyok előretörése és a politikai bizonyta
lanság egyaránt fenyegeti őket. Őket veszélyezteti az államilag garantált munkahelyek 
összeomlása, a piaci viszonyok betörése az oktatás, a kultúra, a tudomány, az egészségügy 
szférájába, az állami pozíciók újraelosztása, s nem utolsó sorban az a radikális politikai 
törekvés, amely a régi rendszerrel való kiegyezést — amely ezen rétegek létalapja volt 
— összemossa a régi rendszer kiszolgálásával. (Ezt jól kifejezi az alsó középosztály relatív 
jövedelmi pozíciójának bemutatott romlása is.) E téren csak az hozhat megnyugvást, ha 
megszilárdulnak a piactól és a politikai államtól egyaránt független intézmények — a 
szakszervezetek, a szakmai egyesületek és érdekképviseletek, az önkormányzatok — és 
megindul a gazdasági növekedés.

Sok tényezőtől függ, sikeres lesz-e az átmenet az egypártrendszerből a demokráciába, 
a szocializmusból a piacgazdaságba. Az egyik legfontosabb éppen az lehet, hogy miként 
alakul a régi-új elitek sorsa az új gazdasági körülmények között. A  korábbi reformok és 
a részleges piacosítás során kialakult piaci készségek az átmenetben is hasznosíthatók, s 
azoknak az országoknak a régi-új elitje tudja leginkább elkerülni a gazdasági hanyatlást, 
amely országokban már a szocialista időszakban kialakulhattak a reformok adta tapasz
talatok. Míg rövid távon minden szocialista országban az átmenet várhatóan növelni fogja 
az egyenlőtlenségeket, s társadalmi feszültségekkel jár együtt — hol azért, mert a régi 
elit élni tud a piac adta új lehetőségekkel, hol pedig azért, mert a piaci tapasztalatok 
hiányában hosszú ideig nem alakul ki stabil, új vezető réteg —, addig hosszabb távon 
azokban az országokban jobb a sikeres átmenet esélye, amelyeknek már vannak korábbi
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reformtapasztalatai és az új körülmények között képesek megfelelően kezelni az éppen 
ebből az előnyből fakadó ellentmondásokat.

Jegyzetek

1 Cseh-Szlovákia éppen most alkotta meg „a történelmi igazságtétel” törvényét, amely jogi eszközökkel 
akadályozza meg, hogy a régi, kommunista elit tagjai fontos pozíciókat foglaljanak el az új rendszerben is. 
A magyar parlament felfüggesztette bizonyos politikai okokból korábban nem üldözött bűncselekmények 
elévülését. Romániában és Bulgáriában gyakran élénk konfliktusok kísérik a régi elit bűneivel kapcsolatos 
vitákat. Lengyelországban tömeges elégedetlenséget váltott ki, hogy a folyamatos politikai átmenetben 
biztosított volt a régi elit kontinuus részvétele.

2 A háztáji gazdálkodás engedélyezésének eredeti kommunista politikai igazolása is az alacsony mező- 
gazdasági jövedelmek kompenzálása volt.

3 Ha az 1975-ös adatoknál a véletlen hibát is figyelembe vesszük, akkor ez növeli a mért egyenlőtlenségeket.

4 Nee együtthatóinak szignifikanciáját mindkét cikkében tesztelte, és a mélyebb elemzés azt mutatja, hogy 
néhány együttható, melyet ő szignifikánsnak nevez, valójában egy elfogadható szinten nem szignifikáns. A 
legfontosabb a 3. táblában a káderlét negatív hatása, ami nagy szerepet játszik Nee érvelésében, a T-érték 
azonban csak 1,61.

5 A tőkejövedelemhez kapcsolódó stratégiát adatok hiányában nem tudtuk teljeskörűen mérni, ami azonban 
feltételezésünk szerint a népesség egészére vonatkozó vizsgálatban csak kis torzítással jár. Ugyanakkor egy 
lehetséges stratégia, a külföldről származó jövedelem — szintén adatok hiányában — teljesen kimarad 
elemzésünkből, jóllehet a külföldi munkavállalás lehetősége az átmenet időszakában jelentősen megnőtt.

6 A választott stratégiák nem kizárólagos faktorai az egyenlőtlenségek alakulásának. A személyek relatív 
pozíciója a jövedelemelosztási rendszerben igen erősen függ olyan életciklus-hatásoktól, mint a nyugdíjazás, 
házasodás, gyerekszülés. A jövedelmi helyzetet befolyásolja még az egészségi állapot és — növekvő 
mértékben — a munkanélküliség.

7 A magánszektorból származó jövedelmek nagyobb mérvű eltagadásának több oka van. Sok esetben az ilyen 
jövedelmek nem is pénz formájában jelentkeznek, hanem például autóhasználatból vagy más juttatásokból.

Ha a stratégiáknak mind a korábbi jövedelemmel, mind a jövedelemnövekedéssel való pozitív korrelációja 
alapján a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedésére következtetünk, akkor hasonló hibát követhetünk el, 
mint a híres „ökológiai torzítás”. Könnyen lehetséges ugyanis, hogy az adott csoporton belül nem ugyanazok 
tudták nagyobb mértékben növelni jövedelmüket, akiknek már korábban is jobban ment.
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Melléklet

1. tábla: A piaci szektor növekedésének indikátorai

1980
dec.

1985
jûl-

1989 1991

Gazdasági társaságok száma 
(kft,rt, közös vállalat, 
egyesülés) — 370 6700 29231

Egyéb vállalkozás — 12670 3221х 25007

Vállalkozók száma 103412 165000 221794 339866

A magánszektorban fog
lalkoztatottak aránya az 
aktív keresőkből
x 1988. dec. 31.

7% — 14% 28%

Forrás: Statisztikai Évkönyvek, Társadalmi Riport 1990. A z 1991-es adatok: Gazdaságkutató In
tézet belső jelentése és TARKI.

2. tábla: A  jövedelmi egyenlőtlenségek mutatói

Háztartás ossz- Egy főre jutó Személyes
jövedelem jövedelem jövedelem

1988 1990 1988 1990 1989 1991
Variancia .575 .638 .574 .747 .554 .670
Szórás .211 .215 .189 .193 .188 .220
Gini-index .299 .302 .271 .277 .263 .297
Az 1988. évi jöve
delem korrelációja 
a keresők számá
nak változásával -0.1686*** -0.2727***

’ .10 > p > .05 
.05 > p > .01

*** .01 > p
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3. tábla: A személyes nomináljövede írnek átlagának változása az 1989. évi jövedelmi decilisek szerint

átlag___________ szórás
Teljes népesség 3.9808 6.3446

DECILISEK
legalacsonyabb 5.2063 5.9134

2 3.6449 5.5973
3 2.8907 3.5752
4 3.0205 3.2263
5 2.7866 3.9996
6 3.7553 4.3440
7 5.5303 8.9368
8 4.0625 4.3915
9 4.4659 5.3483

legmagasabb 4.2943 11.3759

4. tábla: A  stratégiák korrelációja a két év alatti jövedelememelkedéssel és az 1989. évi jövedelemmel

Változók EXTRA ENTREPR RENT PRVTEMP HHF PROMOT
SHAREDIFF .2338*** .1163*** .1090*** .0758**

***
.1404 .0063

PINCOME89 .2341*** .1485*** .1359*** .0102 -.0003 -.0812**

.10 > p. > .05 
.05 > p. >.01

* * *  л ч.01 > p

5. tábla: A  legfelső kvintilisben maradás logit-modellje stratégiák szerint

Változók_______________________ Együtthatók_____ T-érték
PROMOT -.256623

От-ЧI*

EXTRA 1.65100*** 6.878
PRVTEMP .738570 1.685
HHF -.248134 -.519
ENTREPR .844203** 3.247
RENT .294872 .970
CONSTANT -2.83965 -17.835
Log-Likelihood -286.81
Chi Square 72.08
d.f. 6 .
MacFadden’s pseudo 
R-Square .112

* .05 > p > .01
’* .01 > p > .001
*** .001 > p
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6. tábla: A legalsó és az alsó két kvintilisből való kilépés logit-modelljei stratégiák szerint

Változók
LEGALSÓ KVINTILIS 

Együttható T-érték
ALSÓ KÉT KVINTILIS 

Együttható T-érték
PROMOT .331326 .788 -.281879 -.731
EXTRA -.327029 -.920 .393585 1.356
PRVTEMP .219473 .445 1.11315** 2.978
HHF .367096 .908 .773536* 2.061
ENTREPR -.038426 -.126 -.358454 -1.108
RENT .017505 .048 -.013621 -.039
CONSTANT -2.19657 -17.028 -2.31991 -17.358
Log-Likelihood -315.03 -315.57
Chi Square 2.48 14.56
d.f. 6 6
MacFadden’s pseudo
R-Square .004 .023

* .05 > p > .01
** .01 > p > .001
*** .001 > p

7. tábla: Legkisebb négyzetes regresszió az előrejutásra.PROMOT

Változó Együttható T-érték Együttható T-érték Együttható T-érték
KÁDER -.20329*** -9.112 -.21181*** -9.232 -.19883*** -8.052
ISKOLA .00379 1.571 .00409 1.249
APAISK .00708 .872
APAFÖLD -.00356- .112
APAALK .00711 .172
VÁROS .00261 .631
NEM -.00461 -.263
SZÜLÉV .00268 1.434
SZÜLÉV2 -.00004 -1.108
CONSTANT -.0055 -.674 -.04430 -1.703 -.10553 -1.467
Adjusted
R-Square 07746 .07885 .06266

.05 > p > .01
** .01 > p > .001 
*** .001 > p
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8. tábla: Különmunka (EXTRA)

Változó Együttható T-érték Együttható T-érték Együttható T-érték
KÁDER 1.48936*** 4333 .820233* 2.245 .634780 1.626
ISKOLA .21238*** 7.070 .130506**' 3.533
APAISK .162353* 2.245
APAFÖLD .305798 .634
APAALK .532054 1.279
VÁROS -.144185** -2.932
NEM -1.07906*** -5.076
SZÜLÉV .101408* 2.235
SZÜLÉV2 -.000875 -1.785
CONSTANT -1.95937 -19.757 -4.31563 -11.614 -4.43524 -3.964
Log-Likelihood -377.09 -350.26 -323.24
Chi Square 16.14 69.8 123.84
d.f. 1 2 9
MacFadden’s pseudo
R-Square .021 .091 .161

* .05 > p > .01
** .01 > p > .001
*** .001 > p

9. tábla: Munkavállalás a magánszektorban (PRVTEMP) 

Változó Együttható T-érték Együttható T-érték Együttható T-érték

KÁDER .601687 .968 .253737 .394 .269186 .402
ISKOLA .093357* 2.061 -.019052 -.308
APAISK -.102682 -.944
APAFÖLD -.426794 -.405
APAALK -.171927 -.226
VÁROS -.280618**' -3.541
NEM -.466608 -1.449
SZÜLÉV .203533* 1.987
SZÜLÉV2 -.001631 -1.587
CONSTANT -3.08659 -1932 -4.08643 -7.683 -6.57367 -2.632
Log-Likelihood -179.05 -176.95 -161.20
Chi-Square .80 5.00 36.50
d.f. 1 2 9

MacFadden’s pseudo
R-Square .002 .014 .102

* .05 > p > .01
** .01 > p > .001
*** .001 > p
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10. tábla: Mezőgazdasági kistermelés (HHF)

Változó Együtt- Együtt- Együtt- Együtt
ható T-érték ható T-érték ható T érték  ható T-érték

KÁDER .841051 1.688 .641075 1.232 306404 .953 .441972 .769
ISKOLA .043877 1.087 .096482* 2.246 .132767* 2.431
CAPITAL .223414 373 .335336 .849 .453406 1.072
APAISK -.245840 -2306 .251582* -2.086
APAFÖLD .623785 1315 .646861 1.408
APAALK -.188744 -.305 .339710 327
VÁROS .433244*** 5.290
NEM -328686 -1.848
SZÜLÉV .259672*’ 3.079
SZÜLÉV2 -.002698** -2.985
CONSTANT -2.75797 -20.014 -3.24332 -7.273 -3.26203 -.7007 -10.7920 -5.238

Log-Likelihood -227.12 -226.21 -221.69 -191.80
Chi-Square 2.38 4.20 13.24 73.02
d.f. 1 3 6 10
MacFadden’s pseudo
R-Square .005 .009 .029 .160

.05 > p > .01
.01 > p > .001
.001 > p

11. tábla: Vállalkozás (ENTERPR)

Változó Együtt- Együtt
ható T-érték ható T-érték

Együtt
ható T-érték

Együtt
ható T-érték

KÁDER 1.16652*“ 3.423 .640355 1.793 374500 13 .692083 1.803
ISKOLA .153543*** 5.839 .124614*** 4312 .090623*’ 2.603
CAPITAL 1.36054*’’ 5.998 1.26603*** 5.399
APAISK .098179 1.435
APAFÖLD .681168 1.848
APAALK .140783 .334
VÁROS .073213 1.680
NEM -.309855 -1.674
SZÜLÉV .075435 1.830
SZÜLÉV2 -.000512 -1.161
CONSTANT -1.63652 -18320 -3.29335 -10387 -3.18275 -9.980 -5.28485 -5.183

Log-Likelihood -443.38 -425.69 -408.69 -39230
Chi-Square 10.44 45.82 79.82 112.2
d.f. 1 2 3 10
MacFadden’s pseudo
R-Square .012 .051 .089 .125

.05 >p > .01
’’ .01 > p > .001
*“  .001 > p
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12. tábla: Tőkejövedelem (RENT)

Változó Együttható T-érték Együttható T-érték Együttható T-érték
KÁDER 1.11956* ** 2.928 .204744 .276 .799308 1.037
ISKOLA .150417* 2.575 .113745 1.627
CAPITAL 5.43634*** 14.742 5.88784**' 13.048
APAISK .244257 1.780
APAFÖLD 1.59102* 2.356
APAALK .384742 .458
VÁROS -.160899 -1.747
NEM 1.14150** 2.622
SZtJLÉV .01034 .148
SZÜLÉV2 -.000169 -.217
CONSTANT -2.18427 -20.184 -5.64118 -7.726 -7.64368 -4.278

Log-Likelihood -329.86 -122.83 -113.12
Chi-Square 7.20 421.26 440.68
d.f. 1 3 10
MacFadden’s pseudo
R-Square .011 .632 .661

* .05 > p > .01
** .01 > p > .001
*** .001 > P



Szalai Júlia

A T Á R S A D A L O M B IZ T O S ÍT Á S  
É R D E K V IS Z O N Y A IR Ó L
Történeti vázlat a hazai társadalombiztosítás funkcióinak változásairól

A társadalombiztosítás rendszerének átalakítása az utóbbi években komoly politikai 
ütközések kereszttüzébe került. Az a benyomás keletkezhet, mintha a konfliktusokat a 
társadalombiztosítás 1989. január 1-ével bekövetkezett önállósítása váltotta volna ki, 
hiszen a megelőző évtizedekre inkább a téma iránti érdektelenség volt jellemző. Pedig a 
konfliktusok lassú felgyülemlésének története régebbre nyúlik vissza. És az általuk életre 
hívott „reformok” sem tegnap vették kezdetüket.

A nyolcvanas évekre felhalmozódott szociális feszültségek kezelése ugyanis már 
mindenképpen döntést követelt. Jó megoldás azonban nem született; a legfőbb fejlemény 
a szociálpolitika államigazgatási irányításának átalakítása, miniszteriális és tanácsi szintű 
igazgatásának megteremtése volt.

Egészen új szervezet életre hívása persze sem politikailag, sem gazdaságilag nem 
jöhetett szóba; maradt a sokszor „bevált” megoldás: az átszervezés. így lett egy tollvonás 
nyomán a korábbi Egészségügyi Minisztériumból Szociális és Egészségügyi Minisztéri
um, miközben a társadalombiztosítás kikerült a SZOT fennhatósága alól. Sajátos módon 
azonban nem az új minisztériumhoz, hanem közvetlen minisztertanácsi irányítás alá 
helyezték át. A  minisztérium szociálpolitikai „ága” mindössze közelebbről körül nem írt 
felügyeleti szerepet kapott, s nem mutatott különösebb érdeklődést a társadalom- 
biztosítás feletti befolyása erősítése, a döntéshozatali prím-szerep megkaparintása iránt.

Mi állhatott a szociális ügyekkel foglalkozók e furcsa, egészen a nyolcvanas évek 
legvégéig tartó Csipkerózsika-álmának hátterében? Milyen érdekek nyomására kísérte 
a közvetlen politikai irányítás eme utolsónak megmaradt területén az első „reform-lépé
seket” a szociálpolitikai szempontok és képviselőik „eltávolítása”? Mi szólt amellett, hogy 
az állami tevékenységként újonnan elismert szociálpolitikát a szociális szolgáltatások és 
a segélyezések felelőseként „definiálják”, egyúttal „deszociálpolitizálva” a pénzügyi 
ellátásokért, a pénzbeni járandóságokért felelős társadalombiztosítást? S vajon miért 
kísérték látványos harcok az első és teljes csend a második szerepváltást?

Ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni az itt következő írás a tények, a történet 
egyik lehetséges olvasatával. Az érdekek, érdekeltségek, kötöttségek és szabadságok 
feltárására tett kísérlet talán közelebb vihet ahhoz, hogy nyilvános vitában szülessenek 
meg azok az eljárások és szabályok, amelyek alkalmasak az éleződő konfliktusok ke
zelésére, ésszerű kompromisszumok megkötésére.

A társadalombiztosítás a „klasszikus szocializmusban”

A szocializmus négy évtizedes története során valójában mindvégig tisztázatlan maradt 
a szociálpolitika és a társadalombiztosítás viszonya. Ez szervesen következett abból az 
általánosabb konfúzióból, amely az egész szociálpolitikát s a rendszerben elfoglalt helyét,
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szerepét körülvette. A  háttérben nem elsősorban „ideológiai” kérdések álltak, hanem a 
szociálpolitika „strukturális elmosódottsága” — szoros összefüggésben a szocializmus 
totalitárius törekvéseivel. Tudjuk:a kommunista párt saját céljait az össztársadalmi 
célokkal, a közjó és az egyéni érdek képviseletével azonosította, s ennek jegyében a 
gazdaság és a társadalom működését a politika primátusának rendelte alá. Ebben a 
berendezkedésben strukturális okoknál fogva tetszőleges, hogy a társadalombiztosítás 
szolgáltatásait a foglalkoztatáspolitika, az életszínvonalpolitika vagy a gazdasági irányítás 
eszközének tekintjük-e, politikai szempontból pedig a rendszernek az egyéni életek feletti 
kontroll erősítésére tett kísérleteit avagy az egalitárius elvek megvalósításának törekvé
seit látjuk-e bennük. A  szocializmus társadalombiztosítását ugyanis mindez egyszerre és 
együtt jellemezte.

A z általános társadalombiztosítás negyvenes évek végi megteremtése mindenekelőtt 
a foglalkoztatás-bővítés gazdasági, politikai és szociális célokat ötvöző, grandiózus prog
ramjának szolgálatában állt: a szocialista szektorban munkát vállalók belépésükkel a 
társadalombiztosítás ellátásaiban is automatikusan részesültek. A  céloknak megfelelően 
a társadalombiztosítási jogosultságoknak akkoriban mindenekelőtt munkára (pontosab
ban: szocialista munkavállalásra) ösztönző szerepe volt. A  járandóságok mintegy közvet
len bérkiegészítésként működtek, és a szocialista szektorba való belépésnek a keresetek
kel egyenrangúan fontos előmozdítói voltak. Kézenfekvő volt, hogy e közvetlen bérkiegé
szítést az állam onnan finanszírozza, ahonnan a központi tervgazdálkodás egyéb, közvet
len redisztribucióval elosztott elemeit (az ártámogatásokat, a fejlesztési forrásokat stb.j: 
a központi állami költségvetésből. Ennek megfelelően a társadalombiztosítás az állami 
költségvetés egyik ágazata lett és maradt — épp olyan, mint a kulturális, az egészségügyi 
vagy az igazgatási „ágazat”.1

Lényegüket tekintve a bevételi források sem különböztek a költségvetési elvonás más 
formáitól: legfeljebb a tradíciókkal magyarázható, hogy a társadalombiztosítás finanszí
rozása címén elvont költségvetési hozzájárulásokat nem adóknak, hanem nyugdíj-, illetve 
társadalombiztosítási járulékoknak hívták. Hívebben is tükrözte a helyzetet az, hogy a 
hetvenes évek végén ez utóbbi elnevezését (amely a munkáltatók hozzájárulásait jelölte) 
bérjárulékra változtatták. Valóban: a gazdálkodók szempontjából a társadalombiztosítási 
járulékok máig egyfajta béradóként funkcionálnak, amely öwz-bérkiadásaikat tetézi, de 
amelyek az egyéni munkavállalók szintjén el sem különíthetőek.

A  járulékok útja a költségvetésben sem volt követhető: az e címen befolyt bevételek 
bekerültek a „nagy kalapba”. Igazában a legutóbbi időkig fel sem volt vethető a kérdés, 
hogy a társadalombiztosítás deficites vagy szufficites-e. Az ellátásokat ugyanis nem a 
bevételek nagysága szabályozta, hanem ettől független politikai megfontolások.

A z érdektagolódás nyomonkövetése szempontjából fontos azonban megjegyezni, 
hogy egyetlen vonatkozás megmaradt a társadalombiztosítás régmúlt tradícióiból, noha 
felettébb újfajta tartalommal telítődött. Mégpedig az, hogy az ágazati törvényelőké
szítésben — a központi pártirányítás elsődlegessége mellett — mindvégig fontos szerepe 
volt a szakszervezeteknek.
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Igaz, a negyvenes évek végén a pártállami működésrendbe betagozódott szakszerve
zetek elvesztették „szükségtelenné” vált érdekvédelmi funkciójukat. „Megkapták” vi
szont a társadalombiztosítás feletti felügyelet jogát2, ami éppúgy jele volt az új rendszer 
legitimálásának és egyidejű hagyománytiszteletének, mint eszköze (mégpedig fontos 
eszköze) annak, hogy a szakszervezeteket a pártirányítás (a rendeletek szigorán és a 
hosszú távon fenn nem tartható politikai üldözésen „túlmutató”, tartós módon) a maga 
céljainak rendelje alá. A társadalombiztosítás feletti (a szó szoros értelmében: állam- 
igazgatási jellegű) rendelkezés nélkül aligha lett volna fenntartható a szakszervezetek oly 
simulékonynak bizonyult transzmissziós szerepe.

A „felügyeleti” jogok „átadása” révén politikailag hasznos munkamegosztás jött létre 
a társadalmi szervezetek két nagy csoportja között: miközben a központi gazdaságpolitika 
termeléscentrikus prioritásai megkívánták a társadalombiztosítás „túlfogyasztása” feletti 
állandó kontrollt, a kialakított feladatmegosztásban a szigor letéteményesei a szakszer
vezetek lettek, s így a párt „image”-én és népszerűségén még a restrikciók szaporodásá
nak idején sem esett csorba. E „munkamegosztás” különösen a Kádár-korszak liberális 
törekvései közepette vált fontossá, amikor igencsak jótékony hatásúnak bizonyult, hogy 
volt, aki a népszerűtlen ellenőrző funkciók jelentős részét levegye a társadalommal 
konszenzus megteremtésére törekvő kommunista párt válláról.

A  negyvenes évek végi—ötvenes évekbeli szocialista tervgazdaság újfajta módon 
értelmezett társadalombiztosításáról összefoglalóan elmondható tehát, hogy mindenek
előtt a munkára ösztönzést, a teljes foglalkoztatás szocialista módjának kiterjesztését 
szolgálta.

Fontos volt azonban az osztályharcban játszott szerepe is: az új, egységes biztosítás 
csak a szocialista munkavállalókat és családtagjaikat fogta át. S bár a korszak vívmány
mutatói az utolsó békeév, 1938 egyharmados biztosítási arányával az 1952-re elért 50 
százalékos szintet a rendszer fölényének bizonyítékaként állították szembe, nem szóltak 
a népesség másik, nem biztosított 50 százalékáról. Arról, hogy az újonnan földhöz 
juttatott egyéni gazdák — ha kórházba kerültek, orvoshoz mentek vagy gyógyszert kellett 
vásárolniuk — borsos árakat fizettek; hogy a háború előtt biztosított városi munkásré
tegek egy része (azok, akik időközben önálló kisiparosként próbáltak egzisztenciát 
teremteni, vagy újonnan földhöz jutott családtagjaikkal együtt gazdálkodásba fogtak) 
elvesztette a biztosítási jogfolytonosságot; s arról sem, hogy a jogkiterjesztés igazában 
jogfosztással járt a korábban magas színvonalú társadalombiztosítási szolgáltatásokat 
élvező, politikai okokból azonban „kiszelektált” köz- és magánhivatalnokok népes réte
geire nézve.3

A politikai szempontok elsődlegességét jelzi az is, hogy a társadalombiztosítási jogok 
kiterjesztésének mértékét és ütemét — a fellelhető dokumentumok tanúsága szerint — 
semmiféle gazdaságossági megfontolás nem korlátozta. A  rendszer kibővítése mindenek
előtt a jogosultságokat elvi határozatként kimondó döntésekből, és kevésbé a tényleges 
ráfordítás emeléséből, a központi költségvetés szerkezetének célirányos átrendezéséből 
állott. Az igen-igen alacsony nyugdíjat és táppénzt (az utóbbit az emberek már csak az 
állandó szabotázs-vád okán sem nagyon vették igénybe), a kis összegű anyasági ellátást
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a nagyarányú központi elvonás mellett az ötvenes évek társadalombiztosításának rend
szere különösebb nehézségek nélkül szavatolni tudta.

A társadalombiztosítás az 1956 utáni konszolidáció jegyében

A  társadalombiztosítás „feloldása” a szocialista tervgazdaság központi (újra) elosztó 
rendszerében természetesen a szocializmus egész időszaka alatt fennmaradt. Fennma
radt tehát az is, hogy e jelentős pénzösszegeket mozgató, járandóságai révén pedig széles 
rétegek életviszonyait közvetlenül befolyásolni képes rendszer mindvégig elsődlegesen a 
központi pártpolitikai célokat szolgálta. Jövedelem-újraelosztó vonásai révén mind fon
tos gazdasági elgondolások, mind pedig — a lakosság és a párt viszonyában — lényeges 
prioritás-váltások keresztülvitelére alkalmas volt.

Alapjellegzetésségei persze ennek megfelelően bizonyos állandóságot mutattak. A  
sokféle funkció közötti rangsor azonban az ötvenes évekhez képest a Kádár-korszakban 
jócskán megváltozott. Sőt: e harminckét esztendőn belül is jól elhatárolható korszakokat 
jelöl ki az érdekviszonyoknak a társadalombiztosítás funkcióváltásaiban testet öltő át
rendeződése.

Közvetlenül a forradalom leverése után újult erővel domborodott ki az említett két 
alapfunkció: a társadalombiztosítás munkára (pontosabban: szocialista munkavállalásra) 
ösztönző szerepe és osztályharcos jellege.

A  társadalombiztosítási jogosultság megadása ugyanis fontos eszköz volt a mezőgaz
daság 1958 és 1962 között végrehajtott kollektivizálásában. Az addig kirekesztett ötven 
százalék (pontosabban: a nemjogosultak elsöprő többsége), szocialista szervezet tagjává, 
illetve munkavállalóvá válván, jogot nyert az ingyenes egészségügyi ellátásra, valamint a 
társadalombiztosítás szokásos pénzügyi járandóságaira. Igaz, a szövetkezetek „kevésbé 
szocialista” jellege kifejeződött a kedvezőtlenebb jogosultsági feltételekben, illetve a 
rendre alacsonyabb összeghatárokkal megállapított járandóságokban. így inkább a tár
sadalombiztosítási jogosultság „differenciáltan munkavállalásra ösztönző” szerepéről 
beszélhetünk, hiszen — a fenntartott gazdaságpolitikai programmal, az iparosítás pri
mátusával összhangban — kedvezőbb feltételeket és javadalmazást kínált az állami 
szektor munkavállalóinak.4

A  hatvanas évek közepétől jól kitapintható a súlypontváltozás a társadalombiztosítás 
funkcióiban. Ekkor válik a meghirdetett életszínvonalpolitika realizálásának egyik fő 
eszközévé; az ezzel párhuzamosan bekövetkezett szociálpolitikai prioritás-váltások meg
valósítójává; a kötött munkaerőgazdálkodás lazításának, a munkaidőfelhasználás és a 
bérgazdálkodás rugalmasabbá tételének mind a munkavállalók, mind a munkáltatók által 
változatos formákban használt legfontosabb csatornájává; a gazdasági reform 1968-as 
bevezetése várható (majd tényleges) társadalmi feszültségeinek levezetőjévé; a központi
lag kontrollált jövedelemkiáramlás fékjévé; valamint — idővel — bizonyos jövede
lempolitikai prioritások, jövedelem-újraelosztó programok kivitelezőjévé.

Vegyük sorra az új funkciók mögött megjelenő érdekeket, politikai megfontolásokat 
és azok érvényesítését.
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E hatalmas újraelosztó rendszer mindenekelőtt hathatósan szolgálta a hatvanas évek 
közepének nagy kádárista programját, a központi tervcélok összeegyeztetését az egyéni 
életszínvonal-növeléssel. A  makrogazdasági folyamatok szintjén ezt támasztják alá az 
állami költségvetés kiadási szerkezetében a hatvanas évek végétől bekövetkezett jelentős 
eltolódások.

A liberális váltás egyik fontos jele, hogy miközben az állami költségvetésben hosszú 
távon sem változott a központosított pénzeszközökből az ún. nem termelő szférára 
fordított kiadások aránya, és miközben a reform bevezetésétől fogva lassan nőtt a nemzeti 
jövedelemnek az állami költségvetésben összpontosított, központilag újraelosztott há
nyada, a nem termelő szférán belül markáns eltolódás ment végbe a közvetlenül a családi 
pénzjövedelmeket növelő, szabad rendelkezésű „pénzbeni társadalmi juttatások” javára. 
Azaz folyamatosan (a költségvetés bevételeinél gyorsabb éves ütemben) nőttek a társa
dalombiztosítási kiadások, miközben relatíve szűkültek a (természetbeni) közfogyasztás
ra, az infrastruktúra fejlesztésére és működtetésére költött központi alapok.5

Az „átrendezést” persze mindenekelőtt az kényszerítette ki, hogy a kollektivizálással 
összefüggésben gyors ütemben kiterjesztett nyugdíjjogosultság a társadalombiztosítási 
kiadásokban (ugyan némi időbeli eltolódással) a hetvenes évek elejére „önjáró” automa
tizmusai révén robbanásszerű költségnövekedést idézett elő. Miközben az egy főre jutó 
átlagos nyugdíj 2,7-szeresére nőtt 1960 és 1975 között, a nyugdíjasok számában bekövet
kezett, csaknem azonos léptékű — 2,3-szeres — emelkedés a társadalombiztosítás 
összkiadásait az adott időszakban több, mint hatszorosára növelte6. A „szocialista szek
torbeli” munkavállalást ösztönző társadalombiztosítás így egyre nagyobb hányadot „fog
lalt le” az állami költségvetés kiadásaiban: 1963-ban 11,1980-ban már 15 százalékot. Még 
kifejezőbb az az adat (amelyben persze a nyugdíjkiadások gyors emelkedésén kívül más 
— alább érintendő — változások is szerepet játszottak), amely szerint a közvetlenül a 
lakossági fogyasztásra költött összes pénzalapon (azaz a természetbeni és pénzbeni 
juttatásokra fordított kiadások együttes összegén) belül a pénzbeni járandóságok hánya- 
da az 1970-es 48 százalékról egy évtized alatt 60 százalék fölé emelkedett.

E folyamatokban mégsem az egykori jogszabályok „automatizmusainak” — a társa
dalombiztosítási kiadásokat persze „maguktól” is állandóan növelő — hatása játszott 
döntő szerepet, hanem mindenekelőtt a korszakra jellemző sajátos politikai kompromisz- 
szumok.

A „klasszikus” korszak szellemében végrehajtott tsz-esítés végeztével életbe léptetett 
„liberális totalitarianizmus” a politikai viszonyok és a stabilitásukat biztosító gazdaság- 
politikai prioritások fenntartását a lakosságnak nyújtott fogyasztói” kedvezményekkel 
igyekezett ötvözni. Ez többek között megkívánta a pénz viszonylag szabad áramlását, 
illetve a személyes jövedelmek gyors növelésének lehetővé tételét.

Itt azonban két cél ütközött egymással: A gazdaságpolitika továbbra is a nagyarányú 
központi elvonást, valamint a központi elosztás fennhatósága alá vont források összpon
tosítását és „tervszerű” elosztását követelte meg. Alapvető eszköze változatlanul a bérek 
mesterségesen alacsony szinten tartása, illetve a szigorú központi bérkontroll volt. Az 
életszínvonal növelése viszont olyan szelepek megnyitását kívánta meg, amelyek révén
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az emberek mégiscsak hozzájuthatnak a leszorított keresetüket kiegészítő jövedelemhez, 
s a családok „kellő” (pontosabban: ai szabadnak elismert fogyasztói aspirációikat kielégítő 
és a bővülő árukínálat megvásárlására elegendő) bevételre tehetnek szert.

A  feszültség feloldására a Kádár-rendszer két nagy újítása szolgált: a második 
gazdaság szerepének és jelentőségének fokozatos elismerése és „megtűrése”, valamint 
a szociálpolitikai kiadások átrendezése, azaz társadalmbiztosítási járandóságokra való 
„átváltása”.

A z eredmény — mind a makrogazdasági viszonyok, mind a lakossági jövedelmek 
összetétel-változása felől nézve — igen figyelemreméltónak, a kompromisszum sokáig 
jó kompromisszumnak látszott.

A  gazdasági haszon” mindenekelőtt a „klasszikus” célok fenntarthatósága volt: a 
hetvenes években tovább bővült a „szocialista szektorba” belépő munkavállalók köre, s 
így — a romló termelékenységi mutatók ellenére — akadálytalanul folytatódhatott a 
munkaerő tömeges bevonására épülő, extenzív termelésbővítés. Minden közgazdasági 
racionalitás és a majdan előálló (sokak által előre is jelzett) válság fenyegetése ellenére, 
a gazdaság irányítóit igazi váltás keresztülvitelére egyelőre semmi sem ösztönözte.

A  Jakosság nyereség’ legalább ilyen számottevő volt: jelentősen nőttek a személyes 
rendelkezésű jövedelmek, s köztük jelentékeny szerepre tettek szert a társadalom
biztosításijárandóságok. Míg arányuk egy átlagos magyar háztartás átlagos havi jövedel
mében 1967-ben még csak 11 százalék volt, tíz évvel később már a havi bevételek

о
egyötödét, húsz év múltán pedig egynegyedét tették ki. Ezzel pedig tevőlegesen hozzá
járultak az említett, makrogazdasági szemléletű életszínvonalpolitikai célkitűzések rea
lizálásához, hiszen a társadalombiztosítás révén a családokhoz kiáramló, szabad rendel
kezésű pénzösszegek a fogyasztói vásárlóerőt bővítették.

A  munkáltatók és a fogyasztók haszna mellett azonban a társadalombiztosítás gyors 
növelésének legfőbb nyertese — bármilyen meglepő is — a politikai vezetés volt. A  
kialakított kompromisszum mintegy két évtizeden át a politikai stabilitás és a legitimáció 
egyik legfőbb forrása volt. A társadalombiztosítás kiterjesztése ugyanis számos nem 
szándékolt, később mégis sikeresnek bizonyult folyamatot indított el, amelyek együttesen 
a társadalmi gyakorlat jelentős „liberalizálását” eredményezték, miközben nap mint nap 
megújították — s ezzel megerősítették — a fennálló hatalmi-politikai viszonyokat. E 
folyamatok egy része a gazdálkodók szabadságát növelte, másik része pedig a munkavál
lalókét, akik társadalombiztosítási jogosultságuk ki- és felhasználásával tovább tágították 
a plusz-jövedelmek megszerzésének lehetőségeit.

Számos — párhuzamosan alkalmazott és fogaskerékszerűen egymásba illeszkedő — 
vállalati, illetve dolgozói eljárásról kell itt szót ejtenünk.

Lássuk először a gazdálkodói érdekeltségeket.
A  társadalombiztosítás kiteijesztése a vállalatoknak jelentékeny játékteret engedett 

arra, hogy „kibújjanak” a kötött munkaerő- és bérgazdálkodás szigorú követelményei 
alól, és dolgozóik napi alkalmazását a munkafolyamatok, a készletek, a munkacsúcsok, 
illetve a piac követelményeihez igazítsák. Erre a táppénz- és leszázalékolási lehetőségek 
kínáltak (máig szólóan) alkalmat. A  táppénzen lévő dolgozó bére ugyanis megmaradt, s
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a felhalmozódott bértartalék az adott gazdasági év lejártával jutalom vagy prémium 
formájában kiosztható volt. Sőt az idők során e „megtakarítási tétel” beépült a vállalati 
gazdálkodásba: hallgatólagosan elfogadott és általánosan alkalmazott szabály lett, hogy 
a gazdálkodók mintegy „tervet” készítettek a betegállományban, szülési szabadságon 
vagy gyesen lévő dolgozói létszámra.9 A kalkulációk nyomán pedig „tervszerűen” hajt
hattak végre differenciált béremelést — többet és hatékonyabban, mint amire az adott 
bérszabályozók módot kínáltak. E bújtatott béremelést ugyanakkor senki sem szankcio
nálta, s ami még fontosabb, fedezetét — legalábbis részben — közpénzek, a társada
lombiztosítási alapok nyújtották.

Ugyancsak a társadalombiztosítás kínálta lehetőségek „innovatív” gazdálkodói hasz
nálatára utalt a részmunkaidős foglalkoztatás széles körű elterjedése a hetvenes években. 
Ez mindenekelőtt a nyugdíjasokat érintette, akiknek fő  megélhetési forrásáról — azaz 
nyugdíjáról — megintcsak a társadalombiztosítás gondoskodott. Ugyanakkor foglalkoz
tatásuk (döntő többségben a nyugdíjazásuk előtti munkahelyükön, sőt azon belül is 
azonos vagy rokon munkakörben) a vállalatok számára olcsó munkaerőt s a technológiai, 
piaci igényekhez rugalmasan igazítható alkalmaztatási formát kínált, ami egyúttal a 
krónikus munkaerőhiány mérséklésének is ésszerű és minden érintett szereplő számára 
„kifizetődő” módja volt.

Meg kell jegyeznem, hogy ezeket a gazdálkodói rafinériákat — amelyeket joggal 
minősíthetünk a társadalombiztosítás nem rendeltetésszerű használatának, sőt szigorúbb 
fogalmazásban akár „visszaélésnek” is — a szabályozórendszer már többször említett 
kétarcúsága, általánosabban pedig a gazdasági-politikai berendezkedés felemás jellegze
tességei kényszerítették ki. A 68-as gazdasági reformot követően ugyanis a központi gaz
daságpolitika egyfelől változatlanul szigorú szabályokkal kötötte meg a vállalatok kezét, 
másfelől rugalmas alkalmazkodást és piaci magatartást kívánt tőlük; egyfelől továbbra is 
arra törekedett, hogy általánosan, és minden gazdasági szereplőre kiterjedően érvényt 
szerezzen a szocializmus „alapsajátosságaként” kezelt foglalkoztatási és ellátási kötele
zettségnek, másfelől hatékonyságot, költségérzékenységet, takarékosságot és pénzügyi 
racionalitást írt elő. Az ellentmondó követelményeknek egyszerre megfelelni persze — 
az egyensúly ritka és kivételes pillanataitól eltekintve — nem lehetett máshogy, mint úgy, 
hogy a szabályokat a szereplők mindig ott sértették meg, ahol kevesebb közvetlen és 
azonnali következménnyel kellett számolniuk.

Más kérdés, hogy a diszfunkcionális felhasználás egyenként indokolható lépései végül 
is a társadalombiztosítás rendeltetésszerű működését ásták alá, azaz lehetetlenné tették, 
hogy az ellátó rendszer végső fogyasztóinak (a nyugdíjasoknak, a betegeknek, a gyereke
ket nevelő családoknak stb.) a szolgálatában álljon, s az ő  szükségleteik változásához 
igazodjék. A dilemma pragmatikusan mindig úgy vetődött fel, hogy az ellátások emelé
sére „nincs pénz”. S valóban: a mindenkori konkrét helyzetben pl. a nyugdijak színvona
lának javítása vagy — később — hozzáigazítása a gyorsuló áremelkedésekhez csak más 
ellátási formák rovására mehetett volna. Az adott ördögi körben logikus következmény 
volt, hogy a szükségleti nyomás hatására és a kényes társadalmi egyensúly fenntartása 
érdekében rövid távú megoldásként szigorító intézkedések léptek életbe egyik vagy másik
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területen. A  leggyakrabban a táppénz és a leszázalékolás került a pénzügyi nehézségeket 
okozó bűnbak szerepébe, s szabályos időközönként kísérlet történt a visszaszorításukra. 
Minthogy azonban „adott szinten tartásukban” — az érintett dolgozók személyes 
érdekeltségén túl — a fentebb leírt komoly gazdálkodói motívumok is szerepet játszot
tak, az intézkedések többnyire hatástalanok maradtak és hamarosan el is haltak, a 
társadalombiztosítás eróziója pedig folytatódott.

A  társadalombiztosítás „pragmatikus” használata természetesen nemcsak a munkál
tatók, hanem a munkavállalók érdeke is volt. A fennálló követelmények és viszonyok 
között „racionális” magatartásként jellemezhetjük azt a sokféle módot, ahogyan a 
társadalom tagjai a szaporodó lehetőségek között mind változatosabb formákat találtak 
arra, hogy munkaerejüket, idejüket, energiáikat, aspirációikat és figyelmüket lehetőleg 
optimálisan osszák meg az általuk befolyásolhatatlan munkahelyük, illetve a célirányosan 
szervezhető, saját kontrolijuk és döntéseik alatt tartható családi gazdaságuk között. Az 
informális gazdaság nagy „ágazatainak”, a hatvanas -  hetvenes évtizedben társadalmi 
méretűvé szélesedett lakásépítésnek vagy a kiterjedt mezőgazdasági kistermelésnek 
(amelyek jelentős értékű többlettermékkel gazdagították az oszágot, így működtetésük 
nemcsak individuális cél, hanem alapvető közérdek és a társadalmi béke egyik legfőbb 
tartópillére volt) éppen informalitása okán nem volt se szabályozott munkaidőalapja, se 
legálisan kialakított és jogilag szavatolt kerete. így itt a termelés úgy folyt, ahogy lehetett: 
a létező legális keretek célirányos „átértelmezésével”. Erre pedig főleg a társada
lombiztosítási szabályozás kínált lehetőséget. A  „célirányos” átértelmezés ráadásul — 
szórványos esetektől eltekintve — még csak nem is volt visszaélésnek minősíthető: mint 
azt több egészségszociológiai vizsgálat, valamint orvosokkal a táppénzhelyzetről készült 
interjúk sora igazolta,10 gyakori eset, hogy az emberek egészségileg valóban nem bírják 
az adott, rossz munkakörülményeket, a többműszakos beosztás, az ingázás stb. idegi és 
fizikai terheit, s közben mégsem általában véve munkaképtelenek. Joggal mennek tehát 
táppénzre vagy kérik leszázalékolásukat, ami mellett még jó munkateljesítményt nyújt
hatnak a szabadabb időbeosztású, a közlekedés terheivel nem járó és a lehetőségeikhez 
igazítható munkaintenzitást követelő, ház körüli gazdaságban.

Ami pedig a nyugdíj melletti munkavégzést illeti, a hazai nyugdíjrendszer tradicioná
lisan számolt és számol azzal, hogy a nyugdíjasok jelentős része a járandóság igénybevé
tele mellett dolgozik. Hogy ezt teszi-e, és milyen formában (azaz „hivatalos” munkahe
lyen vagy az informális szférában), azt persze szabad választásként kezeli.

Mindenesetre tény, hogy — a társadalombiztosítás felől nézve — a járandóságok 
legfőbb „értelme” az idők során nem az lett, hogy belőlük meg lehet élni, hanem az, hogy 
igénybevételükkel az emberek számára hozzáférhetővé váltak az igényeikhez jobban 
igazítható munkavégzési formák anélkül, hogy állandó szabálysértést követnének el, és 
nem fenyegeti őket társadalmi tagságuk elvesztése sem.

A z utóbbi mozzanat az elmúlt évtizedekben általánossá vált kétpillérű életberendez
kedés kiépítésében az anyagiakkal egyenrangúan fontos tényező volt. Idővel ugyanis a 
családok optimális adaptációjának része lett, hogy hogyan osszák meg tagjaik részvételét 
a „hivatalos” és az „informális” világ színterei között. A  kialakítható előnyök maximu
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mára törekedtek az elérhető bevételek, a pénzben nem mérhető családi szükségletek, a 
hivatalos kívánalmakhoz való hallgatólagos alkalmazkodás, valamint személyes autonó
miaigényük nehezen összeegyeztethető és kényes egyensúlyozást igénylő követelményei 
között. A társadalombiztosítás adott rendszerének legfőbb „haszna” e korszakban éppen 
az volt, hogy e bonyolult családi és társadalmi egyensúly kialakításához minden más 
csatornánál szélesebb és rugalmasabb kereteket kínált.

Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy a pénzbeni járandóságokra említett, 
robbanásszerűen gyors költségnövekedése volt a 68-as reformmal elindult kísérlet ára: a 
társadalmi gyakorlatnak mind a munkáltatók, mind a munkavállalók fél-tervgazdasági, 
fél-piaci alkalmazkodása érdekében ki kellett munkálnia a napi kompromisszum  viszony
lag gördülékeny rendszerét, és ez a rendszer a sokfunkciósán „használt” társada
lombiztosítás volt.

A társadalombiztosítás funkcióinak szaporodásában két, párhuzamosan zajló folya
mat lenyomatait fedezhetjük fel, amelyeket legfeljebb analitikusan érdemes elkülöníte
nünk, mert hatásuk egymásba fonódva, egymásra rímelve jelentkezett. Egyfelől a hetve
nes évekre teljessé vált foglalkoztatás „magától” bővítette mind az igénybevevők körét, 
mind a különböző típusú járandóságok kombinált használatának lehetőségét. Másfelől 
új, korábban ismeretlen és történelmi előzmények nélkül való járandósági formák 
meghonosítására is sor került, amelyek viszont tovább erősítették a társadalombiztosítás 
„levezető csatorna” jellegét.

Sérelmet szenvedett érdekek és a társadalombiztosítás körüli látens 
politikai harcok

A  társadalombiztosítás térnyerése már rövid távon is fontos érdekcsoportokat szorított 
háttérbe, illetve növelte a lakossági szükségletek kielégítésében mutatkozó feszültsége
ket.

Sérelmet mindenekelőtt az ún. „nem termelő” infrastruktúra ágazatai szenvedtek. A  
tartósan elmaradt fejlesztések következményei elsősorban az egészségügyi ellátásban 
mutatkoztak meg, amelynek színvonala a hetvenes évek második felére drámaian rom
lott, és szaporodtak az ellátás működési diszfunkciói.

A  feszültségek kiindulópontja a már említett költségvetési átrendezésben keresendő. 
A  „nem termelő” ráfordítások kemény korlátnak bizonyult mintegy 1/3-os arányán belül 
a társadalombiztosítás fokozott térnyerése nyomán ugyanis mindenekelőtt a relatíve 
drága egészségügyi fejlesztésekre „nem futotta”. A sorozatos halogatások következtében 
erre az ágazatra vált elsősorban jellemzővé a „szervezéssel való ellátásbővítés”, azaz a 
beruházások helyettesítése a relatíve olcsó munkaerő növelésével, új „rendelőintézeti 
óraszámok” — legfeljebb bér-vonzatú — adminisztratív „megnyitásával”. A  következ
mény: a küldözgetés, a forgóajtó-rendszer, a gyógyító intézmények egyre kevésbé haté
kony, ám egyre jobban felpörgetett használata fontos tényezője lett mind az egészségi 
állapot általános romlásának, mind az ellátás területi-társadalmi egyenlőtlenségei tete
mes és megállíthatatlan növekedésének. Szétzilálódtak a gyógyítás normális pályái, és
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súlyos feszültségektől, a kölcsönös bizalmatlanság és kiszolgáltatottság légkörétől átita- 
tottá vált az orvosok és a betegek viszonya.

Ugyanakkor az egészségügyi ellátást, illetve az ott dolgozókat érintette a legközvet
lenebbül a társadalombiztosítás többfunkciós használata. Hiszen a táppénzek vagy a 
leszázalékolások szükség szerinti szigorításának, illetve liberalizálásának végrehajtói 
végül is az orvosok voltak. Őket tették felelőssé (sőt a hálapénz elfogadása okán gyakran 
gyanúsították is), ha e társadalombiztosítási járandóságokban „túlfogyasztás” mutatko
zott. Napi tevékenységükben az idők során eldönthetetlenné vált, hogy hivatásuk a 
gyógyítás vagy a munkaerő-irányítás-e, s ez — a gyakori bűnbakszereppel tetézve — 
tömeges frusztrációhoz, meghasonláshoz és a politikai indulatok erősödéséhez vezetett.

A  tartósan sérelmet szenvedett egészségügyi érdekek utóbb persze a felszínre törtek.
E háttér ismerete nélkül értelmezhetetlen volna, miért éppen az egészségügyi ágazat 

állt a nyolcvanas évek első felétől fogva a társadalombiztosítás újraértelmezéséért indított 
harc élére. Mivel azonban a járandóságok „pragmatikus” és többfunkciós használatának 
a gyógyító ágazat sokszorosan áldozata volt, logikusan adódott az — az orvosok körében 
ma általános — következtetés, hogy az egészségügyi helyzet javítására csak akkor 
kerülhet sor, ha a társadalombiztosítás „visszakapja” klasszikus funkcióit: nem szolgál 
többé „szociális” célokat, hanem „eredeti” szerepkörének megfelelően, hozzájárulási 
elvű nyugdíjpénztárrá, illetve az egészségügyi szolgáltatás biztosítási rendszerévé lesz, a 
szociális feladatokat pedig az „igazi” gazda, az állam látja el.11 E megingathatatlan (noha 
a mai nyugat-európai helyzetképpel aszinkron) meggyőződés mögött persze fel kell 
fedeznünk a több évtizedes tapasztalat lenyomatát: az új ideológia népszerűségét az is 
magyarázza, hogy a költségvetésen belül, a közvetlen állami redisztribúcióban az egész
ségügy tartósan versenyképtelennek bizonyult a nagyiparnak, a mezőgazdaságnak és más 
termelő ágazatoknak az osztozkodásért, a központi támogatások megszerzéséért folyó 
versenyében. „Kiutat” tehát másfelé kellett keresni.

A  társadalombiztosítás előretörésének nyomában „szükségszerűen” háttérbe szorult 
és elmaradt infrastrukturális fejlesztéseknek azonban nemcsak az egészségügy, hanem a 
relatív „pénzügyi előnyökhöz” juttatott lakosság is kárvallottja lett.

Ami ugyanis egyszerű „átcsoportosítás” a költségvetés felől nézve, az távolról sem 
következmények nélkül való a fogyasztó lakosságcsoportok szemszögéből. Az egyszerű 
„helyettesítési viszony” itt nem állt fenn. Hiába volt több a pénz, ha rendelkezési, 
döntéshozatali és ellenőrzési jogok híján az emberek változatlanul nem fordíthatták azt 
„közszükségleti” céljaikra. Az, hogy hol, mikor, hány és milyen iskola vagy körzeti rendelő 
épült, „állami” monopóliumként kezelt, elkülönült, és a szükségleteket a források 
szűkösségének szempontjai szerint rangsoroló döntési pályákon futó elhatározások 
függvénye volt.

Csakhogy e döntések nem vették számításba, hogy a társadalombiztosítás fogyasztói 
egyúttal megfelelő természetbeni szolgáltatások fogyasztói is: a táppénzen vagy rokkant
nyugdíjon lévőnek egészségügyi ellátás is kell, a nyugdíjasnak beteg- és idősgondozás, a 
családi pótlékot vagy a gyest élvező családnak pedig (idővel) óvoda és gyermekétkeztetés 
stb. Mindezen szolgáltatások szűkössége és krónikus hiánya a hetvenes években szinte
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törvényszerűen indította el a soha nem látott mérvű területi koncentrációt és központo
sított ágazati pénzügyi gazdálkodást, amely viszont települések és lakosaik egész csoport
ját zárta ki az alapellátások használatából. E folyamat pedig immáron nemcsak az 
egyenlőtlenségeket növelte, hanem effektiv leszakadáshoz vezetett, s mintegy bumeráng 
módjára szaporította az alig-alig kezelhető s igen feszültségteli szociálpolitikai problé
magócokat.

Ebben az értelemben a társadalombiztosítás „előretörése” a szegénység koncentrá
lódásának forrásává és egyre összetettebb, egyre súlyosbodó szociális feszültségek elő
idézőjévé vált.

A  társadalombiztosítás körül kialakuló konfliktusok sorában említést kell továbbá 
tennem a közvetlen politikai érdekütközésekről is, mindenekelőtt a párt reform elkötelezett 
szárnya és a szakszervezetek között.

A  társadalombiztosítás funkcióinak szaporodása az ágazat közvetlen „felettesének”, 
a szakszervezeteknek a „célirányos” együttműködését kívánta (volna) meg. A szakszer
vezetek azonban — mint ismeretes — inkább a reformok ellenzői, semmint támogatói 
voltak: ezekben a korai években a „dolgozói érdekvédelem” hangos képviseletével léptek 
fel, s szószólói lettek a piactól féltett nagyipari munkásérdekeknek. A hetvenes évek 
elején harcot indítottak például a „rossz munkakörülményekkel” indokolt korkedvezmé
nyes nyugdíjazás jelentékeny kiterjesztéséért, de „munkásvédelmi” érvekkel és nem kis 
demagógiával vettek részt a társadalombiztosítás más járandóságainak a „nagyipari 
munkásságnak” prioritást adó, differenciált bővítéséért folytatott harcban is.

A társadalombiztosítás funkcióbővülése ugyan számos reform célnak, is kedvezett, a 
központi pártpolitika e tekintetben mégis ambivalens volt: a társadalombiztosítási kiadá
sok „fékentartása” és a megfelelő munkaerőellátás biztosítása a gazdasági struktúravál
tás szűkös lehetőségei közepette időnként még a „liberalizálásnál” is előbbrevaló cél volt.

A  hetvenes évek elején a társadalombiztosítás feletti rendelkezés a párt és a szakszer
vezetek között nyílt ütközés kérdésévé vált. 1971-ben — a párt reformszámyának

1 ?nyomására — sikertelen kísérlet is történt a társadalombiztosítás állami átvételére.
A párt reformszárnyának veresége, illetve az, hogy a szakszervezetek „győztesként” 

és egy nagy jelentőségű ágazat újraerősödő felügyelőjeként kerültek ki a küzdelemből, 
már előrevetítette a 72-es reformellenes fordulat árnyékát. A  szakszervezetek — a párt 
konzervatív szárnyától támogatva — nem kis részben éppen a társadalombiztosítás feletti 
„kvázi-tulajdonosi” szerepkörük fenntartásával erősíthették meg pozícióikat, s válhattak 
még vagy tíz évig az „érdekvédelem” letéteményeseivé.

A  „halasztásnak” minden bizonnyal szerepe volt abban, hogy a társadalombiztosítás 
„sokfelé húzó” használata a nyolcvanas évekre a feszültségek halmozódásához és az 
eróziós folyamatok felerősödéséhez vezetett. A  kérdés akkor került a „rendezendő 
ügyek” listájára, amikor az „igazi” funkcióváltást pénzügyileg már az ország tetemes 
adósságállománya, illetve a krónikus költségvetési deficit nehezítette. Ez utóbbi tényezők 
nyomására került végül is a társadalombiztosítás 1984-ben közvetlen minisztertanácsi 
irányítás alá. Az „igazi” funkcióváltás azonban ekkor is elmaradt. Előtérbe kerültek 
viszont a társadalombiztosítás „hasznosításának” új lehetőségei.
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A társadalombiztosítás „önállósításának” előzményei és körülményei; 
új érdekeltségek és érdekütközések

A  társadalombiztosítás közvetlen állami irányítás alá helyezését végső soron a válságosra 
forduló gazdasági folyamatok kényszerítették ki. Az átrendeződés azonban nem ment 
egyik pillanatról a másikra.

A  fordulat első aktusa a szakszervezetek hatalmának visszaszorítása volt, amit politi
kailag mindenekelőtt a hetvenes évek eleji tapasztalatok eseüeges megisméüődésének 
veszélye indokolt.

A  nyolcvanas évek elején a pártvezetés meghirdette a reform „második szakasza”, 
„továbbfolytatása” iránti elkötelezettségét, amit a szakszervezetek konzervativizmusá
nak jól érzékelhető újabb hulláma és élénkülése kísért. A  „forgatókönyv” ismert volt; 
csakhogy a piaci átstrukturálás immár halaszthataüan következményei ez esetben radi
kálisabb párt- és állami fellépéshez vezettek.

Igaz, az erőviszonyok sem voltak már a régiek. A  nyolcvanas évek elejére a szakszer
vezetek meglehetősen lejáratódtak, a reformok lassításában, illetve meggátolásában 
betöltött korábbi szerepük köztudottá vált.

Másfelől az újabb reformlendületet szélesebb társadalmi támogatás kísérte, hiszen 
megizmosodtak és felerősödtek a radikálisabb váltásban, illetve az „igazi” piaci fordu
latban érdekelt gazdasági-társadalmi csoportok.

A  társadalmi támogatás „felhangosításában” lényeges szerepet vitt a reformértelmi
ség, az apparátusoknak és a tanácsadó szakembergárdának az az új rétege, amely már 
nem egyszerűen a gazdasági hatékonyság fokozottabb növelését, decentralizációt és 
markánsabb anyagi érdekeltséget követelt, hanem síkra szállt a pártbefolyás csökkenté
séért, a politikai és az állami munka szétválasztásáért, valamint egyre élesebben fogal
mazta meg az együttesen megvalósítandó, átfogó gazdasági, politikai, társadalmi reform 
szükségességét. A  párton belül is eltolódtak az erőviszonyok a reformok iránt elkötelezett 
csoportok javára. A  társadalombiztosítás feletti „hatalomátvétel” immár látványos konf
liktusok nélkül, „vértelenül” mehetett végbe.

A  minisztertanácsi felügyelet alá helyezés ugyanakkor egybeesett a szociális felelősség 
új gazdájának kijelölésével, azaz a szociálpolitika államigazgatási képviseletének felállí
tásával.

E kettős váltás mindkét elemére szükség volt ahhoz, hogy újra meghatározhassák a 
társadalombiztosítás funkcióit az új érdekek szolgálatában.

A z új „gazda” ugyanis a prioritás-lista élére — a korábbi életszínvonalpolitikai 
elkötelezettséggel és liberalizálási törekvésekkel szemben — a költségvetési deficit visz- 
szaszorításának követelményét tette. Ez azonban sajátos formában történt. Hiszen min
den monetarista törekvés, a hitelezők (a Nemzetközi Valuta Alap, a Világbank) minden 
nyomása ellenére, erős belső strukturális érdekeltségek szóltak a költségvetési támoga
tások bővítése mellett. Köztük első helyen szerepelt az ország exportképességének 
mindenáron való fokozása, ami a központi segítség megszerzésének újabb gazdasági 
elszívó szelepeit nyitotta meg.
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A  társadalombiztosítás itt megint rugalmasan alkalmazható levezető csatornaként 
lehetett az ütköző érdekek és szempontok között egyensúlyt teremteni törekvő központi 
hatalom segítségére. A  „gazdaváltás”, majd néhány év múltán a társadalombiztosítás 
„önállósítása” valójában az új kompromisszum megtalálását és intézményesítését szol
gálta.

A  társadalombiztosítás elsődleges funkciói most már távolról sem a lakossági vásár
lóerő növeléséhez kötődtek, hímem mindenekelőtt a korábban sérelmet szenvedett 
érdekek kibékítését, illetve a pénzügyi kormányzatra nehezedő nyomás enyhítését segí
tették.

E funkcióváltáshoz ideológiai fordulat is társult. A  kritika legfőbb tárgya ez idő tájt a 
társadalombiztosítás „pazarló” jellege, az új szociálpolitikai elv pedig az, hogy — a 
túlköltekezést és diszfunkcionális támogatást korlátozva — szociálpolitikai támogatást 
ezentúl csak a rászorulók kapjanak. Ez nem „biztosítási jellegű” tevékenység; ellátása 
tehát az új szociálpolitikai államigazgatás és a hierarchikusan alá tartozó intézmények, 
a tanácsok feladata.

Az új törekvéseknek megfelelően lassult a társadalombiztosítási kiadások növekedé
sének üteme. A  lakossági fogyasztás finanszírozásában érvényesített monetáris restrikció 
a járandóságok gyorsuló reálérték-vesztéséhez, a társadalombiztosítás szegénység-ter
melő mechanizmusainak a felerősödéséhez vezetett.

Csakhogy a visszaszorítás mégsem járt érzékelhető eredménnyel. A  lakossági fogyasz
tók helyét ugyanis támogatásra éhes közfogyasztók vették át. Mindenekelőtt maga a 
központi költségvetés, illetve a támogatások lefaragásának sikeresen ellenálló, sőt, nö
velésüket éppen a társadalombiztosításon keresztül elérő érdekcsoportok: elsősorban a 
gyógyszeripar és -kereskedelem.

1988 januárjában ugyanis a gyógyszertámogatásokat egy egyszerű kormányzati intéz
kedés áthelyezte a költségvetésből a társadalombiztosításba. E látszólag jelentéktelen 
adminisztratív lépés fontos következményekkel járt. Ettől fogva nagyságrendileg megug
rott a gyógyszertámogatások költségtétele: a korábbi évek átlagosan 6 - 8  százalékos 
növekedését évi 27 — 43 (!) százalékos ütem váltotta fel. Az „áthelyezéssel” ráadásul 
egybeolvadt a fogyasztóknak és a gyártóknak, forgalmazóknak nyújtott központi pénz
alap. A legszigorúbb világbanki ellenőrzés sem fedezhette fel, amit legfeljebb a szakértők 
becslései különíthetnek el: a támogatások 80 — 85 százaléka rejtett exportfinanszírozás
ként a cégeknek, s nem a gyógyszertúlfogyasztással vádolt lakosoknak jut. A  gyógyszer
lobbi sikeres érdekérvényesítését jelzi, hogy e váltással párhuzamosan a magyar gyógy
szeripar az oly hőn áhított exportképességben az élre került, a külpiaci kereskedelem 
vezető ágazata lett.

A funkcióváltásnak ugyanakkor a pénzügyi tárca, az állami költségvetés gazdája is 
haszonélvezője lett: a nyolcvanas évtized közepén megvalósított közvetlen kormányzati 
felügyelet a gyorsuló inflációval arányosan növekedő társadalombiztosítási bevételeket 
könnyebben és áttételek nélkül átcsoportosíthatóvá tette; hiszen a költési szerkezet finom 
módosításai immár egy kézben összpontosultak.
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A z igazi nyereségek azonban a társadalombiztosítás 1989. január 1-i „önállósítása” 
nyomán mutatkoztak. A  költségvetés megszabadult egy deficitbe forduló kiadási tételtől; 
egyúttal pedig a „saját” deficitjét készségesen mérséklő, olcsó hitelt nyújtó és szinte 
„korlátlan” zsebű bankárt teremtett magának.

A  leválasztás közvetlen előzményének és értelmének megvilágításához érdemes 
néhány számadatot idéznünk.

A  társadalombiztosítás és az állami költségvetés „klasszikus” szimbiózisának utolsó 
évéből, 1987-ből való adatok szerint a költségvetésbe társadalombiztosítási járulék címén 
a gazdálkodóktól 106,8; a költségvetési szervektől pedig 8,9 milliárd forint folyt be, 
amihez további 42,8 milliárdos lakossági nyugdíjjárulék-bevétel társult. Az adott évben 
a társadalombiztosítás összkiadása 154,7 milliárd forint volt. A  mérleg tehát 3,8 milliárdos 
többletet mutatott, amit a költségvetés — a már hagyományosan ismert módon és 
követhetetlen pályákon — „lenyelt”.

A  megfelelő adatok 1988-ra 127,8 + 12,2+54,5 = 194,5 milliárdos bevételt, vele szem
ben pedig már 216,6 milliárd forintnyi kiadást, azaz deficitet jeleznek. Igaz, ha a közben 
„idecsatolt” gyógyszertámogatások 18,1 milliárdos tételét leválasztjuk a társada
lombiztosításról, akkor a kiadási oldal csak 198,5 milliárd forint, s így a deficit kisebb — 
de tagadhatatlanul megvan.

Az önállósítás, a leválasztás legfőbb értelmét itt leljük fel: a szigorúan ellenőrzött és 
ezerféle érdeknyomásnak kitett állami költségvetésnek gyors igyekezettel szabadulnia 
kellett attól a nagy tételtől, amely — a húsz évvel korábbi intézkedések akkor végig nem 
gondolt következményeként — a nyolcvanas évek végére „automatikus” többletterme
lőből éppoly „automatikus” többletfogyasztóvá vált.

Igaz, a deficit elkerülhetetlen bekövetkeztét újabb intézkedések még egy esztendőre 
elfedték. A  társadalombiztosításnak a költségvetésről való leválasztását ugyanis a mun
káltatói járulékoknak — a meghirdetett szektorsemlegesség nevében végrehajtott — 
egységesítése kísérte. A  költségvetési intézmények korábban 33 százalékos járulékkul
csának 10 százalékos emelése (a gazdálkodókéval azonos szintre hozása) ezt a bevételt 
hirtelen az előző évinek csaknem négyszeresére emelte, s az így keletkező átmeneti 
többlet még egy-két évnyi újabb szufficittel kecsegtetett.

Valóban: 1989-ben, a „fordulat évében” a bevételi oldal 296,4 milhárdjával a kiadási 
oldal 267 milliárdja állt szemben. Ez abban az esztendőben soha nem látott mértékű, 29 
milliárd forintos többlethez vezetett, amit viszont — megfelelő parlamenti jóváhagyások 
mellett — gyorsan le is kötött az állami költségvetés. A  többletből 15,9 milliárd forint 
erejéig hosszú lejáratú állami kötvények lettek (13,1 milliárdot a Lakásalap-kötvények 
miniszterelnökilegelrendelt vásárlása fogyasztott el), s ezt tetézte a gyógyszerfinanszírozás 
megváltoztatásával kapcsolatos többletkiadásokra a közel egymilliárd forintos „külön” 
ráfordítás.

A z „önállóvá” lett társadalombiztosítás — az 1988-ban elfogadott új törvény értel
mében — többletbevételét szabadon forgathatta. Igaz, a parlamenti előírások értelmé
ben mindenekelőtt diszkont kincstárjegyeket kellett vásárolnia. így, a szakszerű pénzfor
gatás eredményeként a költségvetés a monetáris restrikció hazai őrénél, az egyre szigo
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rúbb Nemzeti Banknál nagyvonalúbb hitelezőhöz jutott. Az 1990-ben először fizetett 
osztalékok java részének 4,6 százalékos szintje mutatja, hogy társadalombiztosítási 
forrásból a költségvetés körülbelül az azévi lakossági betéti kamatok mintegy egyhatodá- 
ért, az államháztartási kölcsön kamatvonzatának pedig mintegy feléért juthatott többmil
liárdos bevételhez.

Az átrendeződés, a funkciók újraértelmezése következő lépéseként az egészségügyi 
ellátás finanszírozását 1990-ben áthelyezték a társadalombiztosításba. A  költségvetésből 
való átemelését az adott évben nagyjából ellensúlyozta az új ideológiával megtámogatott 
ún. forráscsere — az tehát, hogy a „nembiztosítási” jellegű (egyszersmind állampolgári 
jogúvá lett) családi pótlékot viszont a költségvetés „vette át”. Csakhogy a cserével a 
társadalombiztosítás egy távlatilag (és már az eltelt rövid időben is érzékelhetően) 
robbanásszerűen dráguló, a költségvetés pedig — a csökkenő gyerekszám miatt — 
relatíve csökkenő kiadási tételt örökölt. A tetejében a társadalombiztosítás gyenge 
érdekérvényesítő képességű fogyasztóival — a nyugdíjasokkal, a betegekkel, a gyermekes 
családokkal — szemben két olyan szereplő jelent meg (összefonódó természetes érdekeik 
folytán ráadásul egyesült erővel), akiknek érdekérvényesítési törekvései korábban a 
költségvetésen belül, a támogatásokért folyó versenyben az ipari, mezőgazdasági lobbik
kal szemben rendre sérültek. így most különös erővel törnek elő az árrobbanásnak az 
„elhalasztott kereslet” bumeráng-effektusaival tetézett feszítő hatásai, amelyek a társa
dalombiztosítás alapfunkcióját — a járandóságoknak legalább az inflációval lépést tartó 
finanszírozását — fenyegetik.

Mindezek után joggal mondhatjuk, hogy a társadalombiztosítás lakossági fogyasztói
nak ellehetetlenülése, a nyugdíjasok és a gyerekes családok szegénységének drámai 
növekedése nem elkerülhetetlen fátum, s főként nem a piaci folyamatok nekilendülésé
nek „óhatatlan” következménye.

A háttérben az érdekérvényesítés markáns átrendeződése áll. A  valódi ok nem a 
„pénzhiány”, hanem a társadalombiztosításra átruházott állami költségvetési feladatok 
túlsúlya. A járulékfedezetek nélkül „átvett”, két nagy „költségvetési jellegű” tétel ugyanis 
ma már a társadalombiztosítási kiadások 27—28 százalékát teszi ki. Ez a mintegy 120 
milliárdos súly — tetézve az inflációs többletbevétel költségvetési lecsapolásával — 
effektive lehetetlenné teszi a lakossági pénzbeni kifizetések szinten tartását. A  „logikus” 
eredmény az egyes lakossági szükséglet-típusok egymással való szembefordítása, a tűzol
tó jellegű módosítások megszaporodása, valamint a filozófiaváltásban oly élénken han
goztatott „hozzájárulási-biztosítási elv” mind nagyobb mérvű megsértése. Meg kell 
jegyezni, hogy közben — mert a járandóságok tömegesen süllyednek a létminimumszint 
alá — a költségvetés segélyezési tétele (még ha nagyságrendjében a társadalombiztosítási 
kiadásokkal összevetve csekély is) rohamosan nő, és egyre elégtelenebbül szolgálja a vele 
szemben támadt többszázezres „keresletet”.

Most már előttünk áll a Csipkerózsika-álomból való ébredés valamennyi összetevője.
A társadalombiztosítás körül felizzott társadalmi indulatok mögött ott vannak az új 

gazda (gazdák) markáns érdekei, s velük szemben a fokozottan kiszolgáltatott, elkesere
dett lakossági rétegek. Ott vannak a társadalombiztosítási járandóságok devalválódásá
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nak segélyezési követelményeivel küszködő, ám megbirkózni képtelen helyi önkormány
zatok, s a színvonaljavítás és a szabadság jegyében a magánbiztosítások „panaceáját” 
sürgető hangos csoportok.

A  társadalombiztosítással ma tehát mindenki elégedetlen. A  járandósági rendszer — 
egykor a szocialista társadalmi integrációs kísérlet egyik fontos eszköze — lehetne az új 
alapokra helyezett létbiztonság intézménye, jelenleg azonban a társadalmi dezintegráció 
és a nyomában járó éleződő feszültségek forrása.

A  tényleges funkcióváltáshoz ugyanis egyelőre hiányzik a hatalmi átrendeződés, 
mindenekelőtt a társadalombiztosítás végső fogyasztóinak a képviselete. Hiszen az évek 
óta (nem „véletlenül”) halogatott társadalombiztosítási önkormányzati ellenőrzésnek és 
felügyeletnek lenne a dolga, hogy az elosztó rendszer működésében radikális és fogyasz
tócentrikus változásokat küzdjön ki.

Addig azonban a feszültségek és a konfliktusok szaporodásával kell számolnunk, amit 
csak tetéz, hogy a társadalombiztosítás — bevált, „többfunkciós” használatának megfe
lelően — ma a politikai színezetű rendcsinálás, az egykori „vétkesek” megbüntetésének 
terrénuma, újabb jogfosztások, újabb történelmi igazságtalanságok és új keletű sérelmek 
generálója. A  retorikai önállósítás tehát ez idáig nem a szolidaritás és a demokrácia, 
hanem a kiszorítás és a sokirányú kiszolgáltatottság irányába tolja a rendszert.

Jegyzetek

1 „Szocialista sajátosság” volt továbbá az is, hogy a társadalombiztosítás (megintcsak más, államigazgatásilag 
felügyelt ágazatokhoz hasonlóan) a központi tervező apparátusok — mögöttük pedig a tervezés minden
kori fő politikai céljait kijelölő központi pártszervek — közvetlen irányítása és ellenőrzése alá tagolódott 
be.

2
Ennek a lépésnek s a mögötte feszülő látens politikai érdekütközéseknek később fontos — visszavető — 
szerepe volt a gazdasági reform hetvenes évek eleji megakasztásában, amelyről alább még bővebben lesz 
szó.

о
A  háború persze nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte erodálta a korábbi társadalombiz
tosításokat, ha másért nem, hát az első békeévek mindenütt eléggé tetemes inflációja folytán. S az is igaz, 
hogy a rendszerek pénzügyi stabilizációjával egyidejűleg szemléletváltásra, a prioritások átrendezésére, új 
biztosításfinanszírozási és jövedelemújraelosztó rendszerelemek kiépítésére került ekkor sor csaknem 
valamennyi nyugati országban, ami a korábbi privilégiumok egy részének (az érintetteket mindenképpen 
fájdalmasan érintő) elvesztésével járt. A  szocialista országokban azonban nem, vagy nem elsősorban erről 
volt szó. Az új, egységes társadalombiztosítás kiépítését nem a „társadalmi béke” szolidarisztikus elvei, 
hanem a totalitárius politikai törekvések osztályharcos szempontjai vezérelték.

4 Az „állami” és a „szövetkezeti” alapon járó társadalombiztosítási járandóságok szintje és jogosultsági 
kritériumai közti különbség egészen 1985-ig fennmaradt.

5 Ezt az átrendeződést, illetve annak későbbi hatásait bővebben elemeztem Az egészségügy betegségei című 
könyvemben. (Budapest, KJK, 1986.)

6 Lásd: A  SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság éves „Statisztikai Jelentés”-eit.

7 A  megfelelő évi Magyar Közlönyöknek az állami költségvetésről szóló beszámolói, valamint a Társada
lombiztosítási Főigazgatóság jelentései alapján végzett saját számítások.
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8 Lásd a KSH 1967-es, 1977-es és 1987-es országos reprezentatív jövedelemfelvételeinek a háztartások 
jövedelemforrásaira vonatkozó adatsorait, amelyek — itt nem részletezhető módszertani okok folytán — 
a járandóságok arányát a ténylegesnél ugyan valószínűleg nagyobbnak tüntetik fel, a trendek érzékeltetésére 
azonban mindenképpen alkalmasak.

9 Vállalati munkaerőgazdálkodási szakemberekkel, valamint körzeti és üzemorvosokkal készült interjúk sora 
derített fényt ilyen és hasonló hallgatólagos megállapodásokra a gazdálkodást az adott viszonyok között 
racionalizálni törekvő management és a dolgozók egészségügyi felülvizsgálatát, illetve kezelését végző 
orvosok között. Különösen a táppénz és a leszázalékolások töltöttek be a munkaerő- és bérgazdálkodást a 
mindenkori helyzethez igazító, „rugalmasító” funkciót. Ok — igazi egészségügyi ok — persze mindig volt, 
hiszen a felnőtt lakosság közismerten rossz egészségi állapota, illetve az általánosan rossz munkakörülmé
nyek miatt a dolgozók jelentős része bármikor joggal mehetett táppénzre. Az, hogy e lehetőséggel éltek-e 
az emberek vagy sem, számos tényezőtől függött, amelyek között az őket foglalkoztató cég „informális 
nyomása” sem volt elhanyagolható.

10 Ezeket a kutatási tapasztalatokat bővebben elemeztük az ideggondozókban megfordult betegek szocioló
giai vizsgálatáról számot adó munkánkban. Lásd: Szalai Júlia — Vajda Agnes: A  „szociális” és „egész
ségügyi” ellátás határán. Szociálpolitikai Értesítő, 1988, 1. MTA Szociológiai Kutató Intézet kiadványa, 
Budapest 1988.

11E hangossá vált követelésnek fontos szerepe volt abban, hogy létrejöttek a bevezetőben említett új 
feladatmegosztás csírái. Az egészségügy valóban katasztrofálissá vált helyzetében, s mert e helyzet hovato
vább fontos politikai feszültséggóccá lett, sikerre vihető volt a szociális ellátások államigazgatási képvise
letének követelése. Azzal ugyanis, hogy e feladatokra új költségvetési terep jelölődött ki, egyúttal lehetsé
gessé vált annak előkészítése is, hogy a társadalombiztosítás viszont „megtisztuljon” szociális feladataitól. 
Igaz ugyan, hogy a kétféle követelés hangoztatóit más és más megfontolások vezették, igaz ugyan, hogy a 
szociálpolitika állami képviseletét részben éppen a társadalombiztosítás szegénységet termelő működése 
tette akut kérdéssé. A  valós gyakorlatban és a tényleges érdekharcokban azonban a szociális ügyek „külön” 
képviseletét a tőlük való „megszabadulás” igénye kényszerítette ki, s ezért a szociális államigazgatási ágazat 
megteremtése a szociálpolitikai szempontok térvesztéséhez vezetett. Arra, hogy mindez konkrétan hogyan 
ment végbe, alább még bővebben visszatérek.

Lásd Az MSZMP Központi Bizottságának irányelvei az államigazgatás fejlesztésére és az állami munka 
pártirányítására. Budapest, 1971. november 3.
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Utasi Á gnes

V AT .1 Á ST HÁZASSÁGI HOMOGÁMIA 
ÉS KULTURÁLIS REPRODUKCIÓ
Max Weber a rendi rétegződésről szólva az azonos rendbe tartozókkal létesített magán
kapcsolatokat a rend szerveződésének és reprodukciójának egyik alappilléreként írja le. 
A  tagok a rendhez tartozók mindegyikétől hasonló életvitelt várnak el, ezzel (is) demonst
rálva együvé tartozásukat. A  társasági jellegű érintkezést, kapcsolattartást, s különöskép
pen a házasságot ugyancsak a rendi, illetve kulturális körre kell korlátozni (Weber 1967).

Az azonos körbe tartozás velejárója többnyire az életvitel azonossága, az egymáséhoz 
hasonló értékrendszer és -preferenciák, a közösség által kialakított szokások követése. 
A  kulturálisan endogám házasságok ezáltal biztosíthatják a különböző kulturális értéke
ket, szokásokat közvetítő társadalmi rétegek egymás melletti fennmaradását (Veblen 
1963).

A  népi bölcsektől („Suba subához...”) a társadalomtudomány teoretikusaiig sokan 
felismerik a házassági homogámia célszerűségét. Az empirikus kutatók elsősorban mint 
a társadalmi struktúra, az egyenlőtlenségek egyik indikátorát vizsgálják a társadalmi 
hierarchia hasonló szintjén elhelyezkedők közti házasodási (Tönnies 1983; Simmel 1973; 
Giddings 1908). A  homogámia-kutatások többsége az inhomogám házasságot a vagyoni 
és/vagy státuszkiegyenlítés eszközének tekinti, a homogám házasságot viszont, éppen 
ellenkezőleg, a státuszreprodukció, a vagyongyarapítás, de legalább a vagyonmegőrzés 
eszközének. A  házassági homögámiát a státuszmobilitás indikátoraként értelmezve pedig 
arra következtetnek, hogy mennyire nyitott, mobil, illetve mennyire zárt egy társadalom; 
mennyire merevek vagy átléphetők a réteghatárok; mennyire engedékeny a közmegítélés, 
ha eltérő státuszúak házasodnak össze, illetve mennyire vállalják a házasulandók a 
„mésalliance” előidézte esetleges kiközösítés kockázatát (Sorokin 1959; Andorka 1991; 
Kulcsár 1978; Vukovich 1962).

A kulturális homogámia egyik dimenziója: a házasfelek azonos vallása

E kutatásoktól eltérően homogámia-vizsgálatunk középpontjában — Girard (1974) 
koncepcióját követve — a hasonló kulturális értékek és szokások családi hagyományo
zása állt. Töbh dimenzióban elemeztük a kulturális endogámiát, melyek egyike a háza
sulandók azonos vallása volt. Vagyis a kulturális homogámia elméletileg tételezett 
többdimenziós struktúráján belül az egyik dimenziónak a házasfelek azonos vallását s 
ebből adódó hasonló értékrendszerét tekintettük (Girard 1974).

A  vallási homogámiát nem elsősorban a vallásos hit és/vagy a gyakorló vallásosság 
aspektusából vizsgáltuk, hanem azon kulturális értékek fényében, amelyeket a házasfelek 
mindegyike szülei családjában nevelkedése során elsajátított. Ezeket az értékeket adják 
tovább homogám házasság esetén az általuk alapított családban életstílusukba, életvite
lükbe beépítetten. A vallásilag inhomogám házasságban viszont ezeket jobbára módosí
tani, átalakítani, esetenként feladni kényszerülnek.
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A  kutatási koncepció nem mond ellent annak a hipotézisnek, hogy a házasfelek 
hasonló életvitelének vizsgálatában a gyakorló, illetve nem gyakorló vallásosság ugyan
csak fontos indikátor lehet. A  vallásos kontaktusokat kutató felvétel időpontjában (1986) 
azonban e kérdés empirikusan csak kis pontossággal volt vizsgálható: 1986-ban a felmér
teknek még több mint kétharmada azt válaszolta, hogy sohasem jár templomba (68,9%), 
ezzel szemben az 1990-es TÁRKI-felvétel szerint a templomba soha nem járók aránya 
a felmértek harmadát sem érte el (30,9%). A  különbség valószínű oka az, hogy alig négy 
év alatt jelentősen oldódtak a korábbi állami vallásellenesség hatására kialakult félelmek. 
(Homogámia-vizsgálatunkhoz a gyakorló vallásosság mérésére nem tudtuk a pontosabb
nak tűnő 1990-es felvételt használni, mert az nem regisztrálta a házastárs vallását.)

Természetesen az is kérdés, hogy a több évtizedes állami vallásellenesség után 
egyáltalán eredményesen vizsgálható-e a vallási homogámia Magyarországon. Aggályun
kat azonban eloszlatta egy 1986-ban készített nemzetközi összehasonlító vizsgálat ered
ménye.1 A z összehasonlító adatok ugyanis azt jelezték, hogy Magyarországon a vizsgá
latba vont többi országhoz képest kisebb azok aránya, akiket nyilatkozatuk szerint 
egyetlen felekezetbe sem jegyezték be (3,5%; nem tudja 1,1%). Ausztrália, USA, 
Nagy-Britannia, Olaszország, NSZK és Ausztria reprezentatív mintáiban a felekezeten 
kívüliek aránya 4,2 százaléktól (Olaszország) 34,8 százalékig (Nagy-Britannia) terjedt. 
Ezekben az országokban — ellentétben Magyarországgal — a kormányok vallásellenes- 
sége nem merült fel.

1. táblázat: Vallásarányok hét országban (1986, N = 10  746)

(százalék)
Ország Ausztrália NSZK Nagy- USA Ausztria Olasz- Magyar-
Vallás Britannia ország ország

Katolikus 25,2 39,3 11,2 25,9 82,9 94,7 70,7
Izraelita 0,2 — 0,1 2,6 — — 0,2
Muzulmán 0,1 — 0,1 — —

Protestáns 0,7 46,9* 15,3 7,2 — 20,5
Baptista 1,6 — 1,4 20,1 — —

Metodista 4Д — 4,0 9,9 — — 0,1
Luteránus 2,3 — 7,8 — — 3,4
Presbitariánus 7,2 — 4,6 3,4 — —

Anglikán 32,5 — 36,9 — — —

Episkopális
Unitárius 8,2 _ _

2,6
_ _

Szabadegyh. 3,8 2,6 — — — — 0Д
Többi együtt 3,9 1,5 6,8 5,6 0,8 1,1 0,1
Nem tudja, nem 
válaszolt, nem 
jegyezték be 10,0 9,7 34,8 6,7 9Д 4,2 4,6

* A lutheránussal összevontan
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A mintegy harmadévszázadnyi hivatalos állami vallásellenesség sem változtatott tehát a 
magyar kultúra erős vallásos kötődésén, nem tudta kiiktatni a vallásból eredő domináns 
szokások, értékek követését.

1910-től idősorosán elemezve a magyarországi vallásarányokat, arról is meggyőződ
hetünk, hogy az egyes vallásokhoz tartozók aránya az eltelt közel egy évszázad alatt 
keveset változott. Ahol mégis változás mutatkozik, ott világpolitikai kényszerek állnak a 
háttérben, és egyáltalán nem vagy csak kevésbé a családok akarata.

2. táblázat: Vallásarányok Magyarországon négy időpontban

Felekezet
1910* 1941*

százalék
1986** 

N = 4392
1990

N=952
Katolikus 65,0 69,7 71,5 723
Református 21,4 19,9 22,0 21,2
Evangélikus 6,4 43 4,6 3,8
Izraelita 6,2 2,5 0,5 0,4
Unitárius 0,1, 0,4 0,2
Ortodox 0,8 3,2 —
Szabadegyh. — 0,2 0,1
Többi együtt 0Д 0,1 — —
Nem tudja, 
nem jegyezték be — — 1,0 1,5

* Az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv alapján. Athenaeum 1943. 
Bővített minta = felmért + házastársa + szüleik vallásadatai

Még azok a családok is, amelyek bevallásuk szerint templomba sohasem járnak, utódaikat 
többnyire bejegyeztették saját vallásukba. A vallásos szertartásokkal együtt járó szokások 
közül a legáltalánosabbakat (a keresztelést, mások vizsgálatid szerint a házasságkötést 
és a temetést is) a többség megtartotta (Tomka 1990). Minden valószínűség szerint 
számtalan más, a családi vallásból származtatható szokás, érték is megőrződött a csa
ládokon belül. Joggal feltételezhetjük, hogy a valamilyen valláshoz tartozás a felnevelő 
családból származó kulturális örökség egyik fontos indikátora.

Jelentősebb befolyást gyakorolt a vallásellenes állami ideológia Magyarországon a 
templomlátogató vallásgyakorlásra. A  mintába került többi ország mindegyikéban ma
gasabb a rendszeresen templomba járók aránya, mint a magyarok között. Egy újabb 
reprezentatív felvétel (1990) ugyan már számottevő emelkedést jelez, ám valójában csak 
azt tükrözi, hogy 1990-ben már azok is „be merték vallani” ritka templomlátogatásukat 
s vallásos kötődésüket, akik 1986-ban még úgy nyilatkoztak, hogy soha nem járnak 
templomba. Az ő vallásgyakorlásuk most is csak az évenkénti nagy ünnepekre korláto
zódik.2
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3. táblázat: A  templomlátogatás intenzitására utaló két szélső pólushoz tartozók aránya 1986-ban 
a nemzetközi mintában (N=10764) és 1990-ben (N=952) Magyarországon korcsoportonkénti met
szetben

A látogatás intenzitása (százalék)
Korcsoportok Nemzetközi minta (1986) 1990-es magyar minta

hetente soha hetente soha
18—24 évesek 21,5 22,6 6,9 34,7
25 — 34 évesek 15,6 26,6 2,5 36,2
35—44 évesek 18,6 24,7 5,7 32,6
45 — 54 évesek 19,9 21,7 12,4 32,0
55—64 évesek 25,8 22,5
65 — X évesek 32,0 22,2 28,0 23,7

A  nemzetközi felvétel vallási megoszlásra vonatkozó adatait vizsgálva szembetűnik, hogy
az óceánon túli országokban a mintasokaság több vallásra tagolódik, mint Európában.
A  mintába került európai országok közül viszont szinte teljesen katolikus Ausztria
(82,9%) és Olaszország (94,7%). A  népesség döntő többségét Magyarországon is a

■2

katolikus vallásba jegyezték be (70,7%). A  házasfelek egymásratalálásának statisztikai 
valószínűsége szempontjából a vallásarányok korántsem mellékesek.

A  magyar házaspárokat gyűjtő alminta (1986-ban N=626) 68 százalékában a házas
felek vallása megegyezik, vagyis a házasságok mintegy kétharmada a vallás dimenziójá
ban homogám. Ez véletlen is lehet — gondolhatnánk az iménti arányok ismeretében — , 
és a hasonló kulturális értékrendszernek nincs hatása a választásra: a magas homogámia- 
arány elsősorban annak következménye, hogy a magyar lakosság közel háromnegyedét 
a katolikus vallásba jegyezték be,

4. táblázat: Homogámia arány a házas felmértek almintájában (1986, N=626)

Vallások Az alminta megoszlása

százalék

A jelzett valláshoz tartozó 
homogám házasságok aránya

Katolikus 72,0 77,8
Református 20,0 50,4
Evangélikus 4,3 29,6
Többi együtt 0,5 50,0
Nem jegyezték be 3,2 15,0
Összesen 100,0 Ebből homogám: 68,0

Ha meg akarunk győződni arról, hogy kulturális kohéziós erőként működik-e az azonos 
vallás, illetve a vele hagyományozott értékrendszer hasonlósága a házasságra lépők 
választásában, akkor a vallások közötti aránykülönbség hatását kiszűrve kell vizsgálni a 
vallás dimenziójában mérhető házassági homogámiát. A kérdés tehát az, hogy ameny- 
nyiben véletlen eloszlással kerülnének egymás mellé a házastársak, vagyis nem hatna
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választásukra vallásuk és a vallással együtt a családon belül elsajátított kulturális érték- 
rendszer, milyen eséllyel születnének olyan házasságok, amelyekben mindkét fél egyazon 
valláshoz tartoznék. A véletlen eloszlással várható értéket kell ezután összehasonlítanunk 
a mintában mért, valós értékkel.

Amennyiben a véletlen eloszlással várható értéket meghaladja a vallást tekintve 
homogám házasságok aránya a mintában, joggal feltételezhető, hogy a párválasztáskor 
hatnak a felnevelő család által hagyományozott, a család vallásából eredő kulturális 
értékek.

5. táblázat. A véletlen eloszlással várható és a mért homogám házasságok száma a felmértek (N=800) 
és szüleik (N=909) mintájában4

Vallások Felmért házasságában Szülei házasságában
véletlen mért véletlen mért

eloszlással várható eloszlással várható
homogám házasságok száma

N N N N
Katolikus 403,1 454 445,1 565
Református 35,6 78 42,2 135
Evangélikus 1,4 10 2,3 27
Izraelita 0,0 2 0,1 6
Szabadegyházak 0,0 1 0,0 2
Többi együtt 0,0 1 0,4 13
Nem jegyezték be 0,4 3 0,0 1
A  felmért és házastársa mintájában:
chi-négyzet: 1232,57555, szabadságfok: 36 szignifikancia: 0,000
A szülők mintájában:
chi-négyzet: 2841,17610, szabadságfok: 36, szignifikancia: 0,000

Az adatok5 egyértelműen jelzik, hogy véletlen eloszlás esetén rendre kevesebb homogám 
házasság jönne létre, mint amennyi valóban megköttetett. Bizonyítható tehát, hogy a 
vallásos kulturális értékkövetés hatására (is) egymás felé gravitálnak a házasulandó felek.

Választ kereshetünk arra a kérdésre is, hogy melyik vallásnál hat a legerősebben a 
homogámiát előidéző vallási értékpreferencia, azaz mely vallások zártabbak, milyen 
vallású családban szocializálódtak azok, akiknek az igyekezete a legerősebb arra, hogy 
azonos vallású házastársat válasszanak. A  homogám házasságok vizsgálatakor a becsült, 
azaz a véletlenszerűen várható eloszlásnak a többszörösét találjuk a mintában a szigorú 
zártságot elváró, illetve ezt eredményező vallásoknál. (Sajnos, a kis elemszám korlátot 
szab a következtetéseknek az alacsony népességi arányú vallásoknál.)

Az adatok azt jelzik, hogy például az izraelita vallás kulturális értékei más vallásokhoz 
képest szigorúbb családon belüli hagyománykövetést írnak elő, amit megkönnyít a 
házasfelek egyazon valláshoz tartozása.

A nagyobb arányban fiatalokat magában foglaló alminta homogámia arányainál a 
chi-négyzet-érték alacsonyabb, mint a szülők házassági homogámiájánál regisztrált érték. 
A szülők generációjában gyakoribb az azonos vallásúval kötött házasság: a házasságok
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81,1 százalékában a férjet és feleséget azonos vallásba jegyezték be. (Gyermekeik 
mintájában ez az arány már csak 68% volt.) A vallási homogámia tendenciájának időbeli 
változását — egyes vallások vonatkozásában — az 1941-es adatokkal történő összeha
sonlítás is jelzi. (Az 1986-os felvétel elemszámát oly módon bővítettük, hogy a felmért és 
házastársa vallásadatain kívül mindkettőjük szüleinek vallását is bevontuk. F a lta i az 
elemszám — optimális esetben — megháromszorozódott: N = 1832.)

6. táblázat: A  vallásilag homogám házasságok aránya Magyarországon 1941-ben és az 1986-os 
felmérés bővített mintájában

Vallások 1941*
(férfiak)

százalék
összesen

N

1986 
N = 1832 

ebből homogám 
N

százalék

Római katolikus 84,4 1301 1121 86,2
Görög katolikus 81,3 — — —

Református 63,2 407 266 65,4
Evangélikus 53,1 84 44 52,4
Görögkeleti 68,1 — — —

Unitárius 42,7 4 1 25,0
Izraelita 89,4 9 8 88,9
Szabadegyházak — 3 2 66,6
Egyéb 13,3 — — —
Felekezeten kívüli, 
nem jegyezték be 22,7 24 5 20,8
Együtt 1832 1446 78,9

* Jelentés és statisztikai évkönyv. Athenaeum 1943. (Nemcsak a trianoni határokra vonatkozó 
adat.)

Korcsoportonként elemezve az 1986-os felvétel mintáját világosan kirajzolódik, hogy az 
utóbbi évtizedekben csökkent a vallási homogámia-arány, ez arra az értékvesztésre, 
értékválságra is utal, amely a korábbi, a jelenleginél konzisztensebb értékekkel élő, 
zártabb társadalmat szétfeszítette.

Emellett a társadalom nem kis része — a hivatalos állami ideológiától „megfertőzve” 
— igyekezett elvetni kulturális köre egykori értékeit, s a valóságosnál gyengébbnek 
gondolta a kulturális réteghatárokat. Ugyanakkor azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy a szekularizáció világjelensége mindenütt elsősorban a fiatalabbaknál jelentkezett.

A  vallásilag homogám házasságok életkorral növekvő aránya (az 1986-os reprezenta
tív mintában a 16 — 24 éves házasoknál 60,7%, a 60 év felettieknél 75,7%) mögött azonban 
semmiképpen sem kizárólag a vallásos értékek csökkenésének világtendenciája áll. 
Sokkal inkább magyarázható a megváltozott életfeltételekkel: az iskolázottság transzlá
ciójával együtt járt a fiatalok dinamikusabb elmozdulása, általánosabbá vált városi 
iskoláztatásuk; a modernizáció motorizációs hatásával az ismeretségszerzés hatókörének 
minden korábbitól nagyobb a sugara. Mindez lazítja a kötöttebb párválasztási szokásokat, 
csökkentve az egyazon valláshoz tartozók találkozásának esélyét.
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Ugyanakkor a reprezentatív mintát (1986) elemezve a vallásilag endogám házasságot 
kötöttek arányában az idősebb középkorúaknái (45 évesek) erőteljes cezúrát vettünk 
észre: a tőlük fiatalabbak között szembetűnően alacsonyabb a vallásilag homogám 
házasságok aránya (60,7—63,6%), mint az ő korcsoportjukban, illetve a náluk időseb
beknél (73,3 — 75,7%). Köztudomású, hogy a középkorúak még jórészt részesültek 
szervezett iskolai vallásoktatásban, s a családban is többen kaptak vallásos nevelést, mint 
a fiatalabb korosztályokhoz tartozók. Ennek hatását sem lehet teljesen kiiktatni a jelenség 
magyarázatakor.

7. táblázat: A vallásilag homogám házasságban élők korcsoportonkénti aránya (N=626, 1986-os 
felvétel)

Korcsoportok Összes házasság Ebből homogám Százalékban

18-24 56 34 60,7
2 5 -3 4 131 94 62,3
3 5 -4 4 151 99 63,6
4 5 -5 4 165 121 73,3
5 5 - 103 78 75,7

Összesen 626 426 68,0

A kulturális kört jól szimbolizálja az iskolázottsági szint. Az iskolázottsági-műveltségi 
lejtőn felfelé haladva már a befejezett általános iskolát végzetteknél is jelentősen csökken 
a vallásilag homogám házasságok aránya (78,7%-ról 67,7%-ra). A vallásilag homogám 
házasságok legalacsonyabb arányát a szakmunkásképzőből kimaradtak (9 osztályt vég
zettek) kategóriájában találjuk (47,1%).

Tovább hídadva az iskolázottsági szinteken felfelé az értékek átlag körüliek, ám ezen 
az átlagon belül a diplomások két csoportja különíthető el: a legfeljebb 5 éves főiskolát 
és/vagy egyetemet végzettek körében a vallásilag homogám házasságok aránya a mintá- 
átlag alatt marad (55,0—57,0%), míg a legalább hat évig felsőfokon tanultak, vagy a még 
ezen túl is képzésben részesültek között, a műveltségi elit körében ismét magasabb a 
homogám házasságban élők aránya (72,7—80,0%). Ez arra utal, hogy a társadalmi 
hierarchia csúcsán valószínűleg létezik egy szigorú endogámiára törekvő, a körön belüli 
házasságot is elváró elitcsoport.
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8. táblázat: A vallásilag homogám házasságok aránya az egyes iskolai szinteken

Elvégzett osztályok Összes házasság Ebből homogám Százalékban
0 — 7 oszt. 127 94 78,7
8 158 Ű13 67,7
9 -1 1 121 78 64,5
1 2 -1 4 136 88 64,7
1 5 -1 7 62 39 62,9
1 8 -1 9 16 12 75,0
20 —X 6 2 33,3
Összesen 626 426 68,0

Eddig kizárólag a vallási dimenzióban vizsgáltuk a magyar házasságok homogámiáját, 
összehasonlítva a korábbi időszakokra jellemző vallási homogámia-arányokkal. Az ada
tok szerint a házastársválasztást nem kis mértékben alakítja a származási családban 
elsajátított, generációról generációra hagyományozott, vallási eredetű kulturális érték- 
rendszer.

A vallások régiói

Amennyiben a kultúra elméletileg tételezett többdimenziós struktúrájából csak a vallást 
vesszük figyelembe, igazoltnak tekinthetjük a vallási homogámiáról megfogalmazott 
hipotézist: a homogám házasságok létrejöttét bizonyítottan alakítja a vallási hovatartozás. 
Induló hipotézisünkben jeleztük azt is, hogy a vallási hovatartozást a kultúra más 
kulturális determinánsoktól nem független dimenziójának tekintjük. Különösképp szá
molnunk kell a párválasztást befolyásoló, az egymásrataláláshoz karnyújtásnyi közelséget 
biztosító — nem ritkán etnikai, nemzetiségi hovatartozást is jelentő — területi-települési 
közösségekkel.

Vagyis vallási homogámia-vizsgálatunknak azt is elemeznie kell, hogyan helyezkednek 
el térben a vallások, s ezáltal miként katalizálhatják a hasonló vallásba bejegyzettek 
egymásratalálását.

A legkisebb arányban a nagyvárosokban születettek kötöttek vallásilag homogám 
házasságot (58,5%). A nagyváros nyilvánvalóan kevésbé őrizte meg azoknak a közössé
geknek a hatását, amelyek egykor erősebben irányították a párválasztást. Ezzel szemben 
a kisebb városokban — ahol a közvetlen kapcsolatok, ismeretségek könnyebben és 
nagyobb számban alakulhatnak, ahol a városlakók között hagyományosan megvan vala
milyen vallás dominanciája — már az átlaghoz közeledik a vallásilag homogám házas
ságok aránya (66,7%).

A községekben, a néhány ezres népességű településeken pedig — ahol a döntő 
többség a születési helyén, vagy az ahhoz közeli településen, végül is a régión belül élt, 
tanult és vállalt munkát — a közvetlen kapcsolatok, ismeretségek naponkénti megerő
sítésével nagyobb az esély arra, hogy a házasulandók saját kulturális körükből választa
nak. Az elmúlt évtizedekben a falusi települések népességcseréje a városéhoz képest
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kisebb volt, s emiatt a helyi kulturális hagyományokat, ezen belül a falura jellemző 
domináns vallást/vallásokat is nagyobb eséllyel őrizték meg az ott élők. Mindez bizonyára 
együttesen erdményezi azt, hogy a községekben születettek körében az átlagosnál ma
gasabb a vallásilag homogám házasságban élők aránya (71,3 — 72,1%).

A vizsgált adatok azt is jelzik, hogy a vallások regionális elrendeződése nagymértékben 
ellenállt az elmúlt évtizedek társadalmi változásaival sok más területen együtt járó 
közösségi eróziónak.

Megőrződtek azok a falvak, városok, megyék, ahol tradicionálisan kiemelkedően 
magas a reformátusok vagy evangélikusok aránya — itt nyilvánvalóan jelentősen nagyobb 
az egy valláshoz tartozók egymásratalálásának esélye, s ennek hatására a megkötött 
homogám házasságok aránya is.

9. táblázat: Az egyes vallásokhoz tartozók megyénkénti megoszlása (százalék, 1990, N=952)

Vallás
Régió

Nem tudja Kato
likus

Refor
mátus

Evangé
likus

Izraelita Más Nem jegyez
ték be

Budapest 1,5 75,1 14,9 4,0 2,0 — 2,5
Baranya — 82,1 12,9 5Д — — —
Bács-Kiskun — 92,5 3,8 1,9 — — 1,9
Békés — 51,3 25,6 17,9 — — 5Д
Borsod — 57,7 38,0 1,4 — — 2,8
Csongrád 2,4 73,2 22,0 — — — 2,4
Fejér 2,8 75,0 19,4 — — 2,8 —
Győr-Sopron — 97,3 2,7 — — — —
Hajdú-Bihar — 18,0 78,0 — — — 4,0
Heves — 75,0 25,0 — — — —
Komárom 3,3 86,7 10,0 — — — —
Nógrád — 72,7 — 27,3 — — —
Pest — 72,7 21,6 1Д — — 1,1
Somogy — 76,1 5,9 17,6 — —
Szabolcs — 52,9 45,1 2,0 — — —
Szolnok — 65,0 35,0 — — — —
Tolna — 90,9 4,5 4,5 — — —
Vas — 96,2 3,8 — — — —
Veszprém 2,9 77,1 14,3 5,7 — — —
Zala — 93,3 3,3 3,3 — — —

Együtt 0,7 72,4 21,2 3,8 0,4 0,1 1,4

Katolikus vallásúak — nagy népességi arányuk következtében — szinte mindenütt 
jelentős számban találhatók, de főként a Dunántúlon. Az ország térképén kelet felé 
haladva arányuk tradicionálisan is és ma is relatíve kisebb. (1. térkép)

A reformátusok — a második legnagyobb lélekszámú felekezet az országban (21,2%) 
— egyedül Hajdú-Biharban alkotnak többséget (78,0%). A „kálvinista Rómának”
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nevezett hajdúsági főváros, Debrecen és környéke biztosan megőrizte református több
ségét. A  két református házasságával talán az egykori kiváltságokat élvező hajdúk 
örököseinek értékei is összekapcsolódnak. Törvényszerűen kiemelkedő értékközvetítő 
szerepet játszanak a vallások egy-egy területi-települési közösség, nemzetiség vagy et
nikum kultúrájának, tradícióinak a megőrzésében.6 (2. térkép)

Az evangélikusok népességen belüli aránya relatíve alacsony (3,8%), de az átlagot 
többszörösen meghaladó arányban élnek egyes német ajkúak és/vagy szlovákok lakta 
vidékeken (Nógrádban a felmértek 27,3%-a, Békésben 17,9%-a, Somogybán 17,6%-a). 
Tanulmányunk nyilvánvalóan nem foglalkozik az egyes megyék, régiók lakosságának 
történelmi kialakulásával, csupán az 1990-es felvétel adatai szerinti vallásarányok vázla
tos bemutatására vállalkozhatunk. A jelenlegi tendencia azonban kétségkívül arra utal, 
hogy a jelzett nemzetiségi-etnikai közösségeket gyűjtő régiókban a vallásilag homogám 
házasság kulturális értékőrző szerepét növelheti a települési-regionális környezet homo- 
gámiát teremtő hatása. (3. térkép)

A  kultúra változásban is állandó egységét s egyszersmind többdimenziósságát jelzik 
a vallási térképek. Nyilvánvaló, hogy egy meghatározott etnikumot, nemzetiséget az 
átlagosnál magasabb arányban gyűjtő faluban, városban jobbára homogén vallási gócokat 
találunk, ahol relatíve magas a vallásilag (is) homogám házasságok aránya.

A  területi közelség azonban akkor is hat a párválasztásra, ha nem azonos etnikumhoz, 
nemzetiséghez, valláshoz tartoznak a házasulandó felek. A házasságok végül is jelentős 
részben a közös lakóhelyen született ismeretségből származnak. Ezt jelzi vizsgálatunk 
településtípusok szerint mért homogámia-adata: a vizsgált házasságok 74 százalékában 
az ugyanolyan településtípuson nevelkedettek kötöttek egymással házasságot. (Jóllehet 
az adat nem az azonos települést jelzi, csupán az ugyanolyan településtípusra utal, ám e 
kettő sok esetben azonos.)

10. táblázat: A településtípus szerint homogám házasságok közül a vallás dimenziójában is homogá- 
mok aránya

Településtípus A településtípus 
szerint homogám 

házasságok 
száma

Ebből vallásüag 
homogám

N százalék

Vallásüag
inhomogám

házasság
N százalék

Tanya 44 39 88,6 5 11,4
Község 376 271 72,1 105 27,9
Kisváros 64 35 54,7 29 45,3
Megyeszékhely 7 3 42,8 4 57,2
5 nagyváros 12 8 66,6 4 33,4
Budapest 57 31 54,4 26 45,6
Külföld 3 3 100,0 0 0,0

Együtt 563 390 69,3 171 30,7

54



A településtípus szerint homogám házasságokat a vallás metszetében vizsgálva azt 
találjuk, hogy az alacsony lélekszámú településeken a településtípus szerinti homogámia 
igen nagy eséllyel jár együtt vallási homogámiával. Vagyis kistelepülésen — amely nagy 
valószínűséggel egyúttal mindkét házasfél szülőhelye — a helyi kulturális tradíciókat a 
több dimenzióban is homogám házasságok erősítik.

A nagyobb településeken kisebb valószínűséggel összegződik a kulturális kör e két 
jellemző dimenziójának a hatása. Emiatt az itt lakók — egyes homogén szegregációk 
lakosságát leszámítva — nagyobb eséllyel kötnek kulturálisan inhomogám házasságot, 
következésképpen kisebb az egyaránt városban nevelkedett házasfelek között a vallásilag 
is homogám házasságok aránya.

Jegyzetek

1 Az ISSP Network-vizsgálatának adatfelvétele 1986-ban készült. A nemzetközi minta hét ország reprezentatív 
almintáját tartalmazza. A felmérésben részt vevő országok: Ausztrália, USA, Nagy-Britannia, NSZK, 
Olaszország, Ausztria és Magyarország. Összes esetszám: 10 746, a magyar alminta: 912 fő.

2 TÁRKI 1990, országosan reprezentatív adatfelvétel, N = 977.
3 Lásd az 1. és 2. táblát a vallásarányokról.
4 A minta az 1986-os felvételből a házasságban élő 626 személyt és a valamikor volt házasokat egyesíti, míg 

a szülőket szimbolizáló minta a teljes reprezentatív minta alapján készült. A  véletlen eloszlásról Hallings- 
head, A. B. (1950)

5 A homogám házasságok statisztikai esélye (2. sor) és valós értéke (1.) (1986,N = 8Q0).

VALLASGY Milyen vallásban By HTVALL Milyen vallásban jegyezték
jegyezték be Önt be házastársát

Katolikus Re for- Evan- Izra- Szabad- Egyéb Nem Együtt
HTVALL és Görög mátus gélikus elita egy- bejegy-

kát. házak zett

VAT T A^fiY
1 2 3 4 7 8 9

í 454 91 18 1 1 7 8 579
Katolikus 
Görög kát. 403.1 129.6 23.9 3.6 0.7 8.7 9.4 72.4

2 75 78 3 1 0 1 1 159
Református 110.7 35.6 6.6 1.0 0.2 2.4 2.6 19.9

3 14 3 12 0 0 2 1 33
evangélikus 23.0 7.4 1.4 0.2 0.0 0.5 0.5 4.1

4 0 1 0 2 0 0 0 3
Izraelita 2.1 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 .4

7 0 0 0 3 1 0 0 1
Szabadegyh. 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .1

8 0.0 0.0 1 0 0 1 0 2
Egyéb 1.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 .3

9 14 3 1 1 0 1 3 23
Nem be
jegyzettek 15.0 5.1 0.9 0.1 0.0 0.3 0.4 2.9

Összesen 557 179 33 5 1 12 13 000
Vallása rány 69.6 22.4 4.1 0.6 0.1 1.5 1.6 100.0

Chi-Square D.F. Significance Min E.F. Cells with E.F.< 5
1232.57555 36 0.0000 0.001 37 DF 49 (75.5%)
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6 Más vizsgálatok szerint a reformátusokra leginkább jellemző az „elvallástalanodás” (Tomka, 1990). Ezt a 
mi vizsgálatunknak is több adata megerősítette, ám a vallási homogámia-arány ezzel ellentétes következte
tést sugall. A látszólagos ellentmondás valószínűleg abból adódik, hogy egyes „református régiókban” 
rendkívül gyakori a reformátusok közti házasodás.
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MŰHELY

Tyekvicska Árpád

H E L Y I F O R R A D A L O M
Önszerveződés Nógrád községben 1956-ban*

Nógrád megye rétsági járásában, 1956. október 29-ig mindössze hat községben jöttek 
létre — eltérő elnevezéssel — forradalmi tanácsok. A hat község kivétel nélkül a 
Nógrádot is érintő Vác-Balassagyarmat vasútvonal mentén fekszik. Térbeli helyzetük
nél fogva e falvak már a század elején kinyíltak, és ingázók, bejárók tucatjait, az ötvenes 
években százait küldték a közeli városok (főként Vác és Budapest) üzemeibe, gyáraiba. 
Társadalmuk fokozatosan átalakult, mindegyikükben megjelent és megerősödött a helyi 
vasutasközösség.

Jelen vizsgálatunkban kísérletet teszünk arra, hogy bemutassuk az események főbb 
dinamikai tényezőit, a szereplők legfontosabb motivációit, a működő szándékokat, 
akaratokat egy nógrádi kisközség forradalmi eseményeiben.

Vizsgálatunk fontos megállapítása, hogy az említett hat község kizárólag belső ener
giáiból, a szereplők, szervezők egyéniségétől, céljaitól és információrendszerétől megha
tározottan hozta létre forradalmi önigazgató szervét. Esetükben tehát kizárható minden 
külső, felső erőközpontból érkező parancs, utasítás.1 

E falvak sorába tartozik Nógrád is.

Információrendszer, lokalitás, cselekvési dinamika

A  külső térből érkező és a belső térben ható, friss hírek többségét Nógrádra is vasutasok 
és Budapest, Vác, Dunakeszi üzemeiben, gyáraiban dolgozó munkások hozták.

Ilyen volt Haász Sándor 24 éves pályamunkás, aki a Nyugati pályaudvaron, vagy Srám 
János, aki a váci MÁV-telepen dolgozva volt tanúja a forradalom első napjainak. Hébel 
János, a dunakeszi műhelytelep dolgozója később a helyi események egyik mozgatójává, 
szervezőjévé vált. Szerepvállalásának bizonyára fontos motívuma volt az átélt események, 
hallott információk mellett szociáldemokrata múltja, 1950-es iparmegvonása, 1954-es,

A  szerző ez úton mond köszönetét Bajnai Ferenc, Dudoli János, Králik János, Piroska István, Zima Ferenc, 
valamint Piroska János polgármester és Dudás György jegyző úrnak visszaemlékezéseikért, illetve önzetlen 
segítségükért.
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ítélettel végződő perbefogása, valamint apósának — aki a koalíciós időszakban a községi 
nemzeti bizottság elnöke volt — közéleti funkciója.

Az információs rendszer első szegmensét tehát azok az erő- és mintaközpontok 
jelentik, amelyeknek forradalmi történései, eseménysorai személyes közvetítéssel kerül
tek a községi térbe. Nógrád község esetében ezt a szerepet Budapest mellett elsősorban 
Vác korai és lendületes eseményei töltötték be, ahová a falu lakosai vásározni is jártak. 
(Rétság, a járás székhelye ekkor csupán mintegy ezer lakosú kisközség volt, ahol a helyi 
erőközpontok — a járási tanács, a pártbizottság, a rendőrség és a páncélosezred — lassú 
hatalmi eróziója csak október 29. hajnalán tette lehetővé az Ideiglenes Járási Forradalmi 
Nemzeti Tanács létrehozását.)

A  személyes élmények mellett a legtöbb információt a rádió közvetítette a falu 
lakóinak. A  Kossuth Rádió október 28-ig a felkelőkkel fegyveres harcban álló, az 
események jó részét ellenforradalminak nyilvánító kormány híreit, kommentárjait szol
gáltatta. A z ebből következő „legitimációs csapda” polarizáló kettőssége Nógrád eseté
ben is tetten érhető: egyfelől az október 26-i fölvonuláson megjelenik az ,£ljenek a 
diákok, hazudik a rádió!” jelszó, másrészt a Népfront elnökének részvétele és szerepe a 
forradal mi tanács választásában — mint látni fogjuk — a legitimitás keresését bizonyítja.

A  Szabad Európa Rádió máig tisztázatlanul fontos szerepet játszott a vidéki esemé
nyek dinamizálásában. Mivel híranyaga nem áll rendelkezésünkre, így most csak rendkí
vüli hallgatottságát rögzíthetjük.

A  hírek falun belüli terjedése egyben az események, a fölvonulás gondolatának 
formálódását, a szervezők kiválását és a történések középpontjába kerülését is jelenti. 
Ezt a folyamatot leginkább lokális áttekintéssel tudjuk megragadni. (1. ábra)

Az ábrán sűrűsödések jelzik az egymáshoz közel lakók, szomszédsági viszonyban állók 
szorosabb kapcsolattartását. Hír- és véleménycseréik a térképi vizsgálat tanulsága szerint 
fontos ösztönzői lehettek a későbbi cselekvésnek. A  szomszédolások, a fölszaporodott 
„rokonlátások” megannyi impulzusát adták a szerepvállalásnak, illetve a szerepre való 
késztetésnek.

A z akaratok és szándékok egyeztetésének másikba család, a háztartás belső terétől 
távolabbi helyszíne a borház, a borospince, mely októberben, szüret után a baráti, rokoni 
összejövetelek idején a véleményformálás egyik terepévé vált. Az itt összeülő, borozgató, 
szócsatákba bonyolódó, vagy épp a józan véleményeket ütköztető „kupaktanácsokról” 
adatközlőink is megemlékeztek.

A  térképi sűrűsödések és a forradalmi események középpontjában bizonyos középü
leteket találunk.

A  kocsma a falu közéletének, politikai önkifejezésének hagyományosan fontos hely
színe. E funkció csak az ötvenes években szorult ki belőle, ekkor vált szinte kizárólag a 
szórakozás, az italozás színterévé. Ötvenhat politikai forrongásai ismét a helyi hírcsere, 
információszerzés központjává tették e nagy múltú intézményt. Járásszerte dokumentu
mok sora tárja elénk a viták, élménybeszámolók által itt formálódó és hevülő forradalmi 
hangulatot, mely gyakorta csapott át spontán tüntetésbe, amit nemegyszer kísértek 
jelképleverések, könyvégetések. E cselekvéssorokban a mintaközpontokban látott, átélt,
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otthon újra és újra gondolt, a beszámolókban mind inkább kiszínesedő események, 
viselkedési és magatartásformák kicsiben való újrajátszását láthatjuk. Ennek csak előké
szítője a „társaságba járó” embert motiváló, rajta keresztül pedig környezetét is politizáló 
kocsmai beszélgetés.

31. ábra: A forradalmi események aktív résztvevőinek lakóhelye

Magyarázat:

Evangélikus vallású résztvevő
Katolikus vallású résztvevő
Templom
Kocsma
Tanács
Kultúrház

A Nógrádra hazaérkező vasutasok és gyári munkások is itt osztották meg tapasz- 
sztalataikat, élményeiket ismerőseikkel. Itt adta át barátainak a magával hozott Tizenhat 
pont néhány példányát Burik János vasutas, megteremtve így a helyi események meg- 
formálatlan, mégis létező ideologikus alátámasztását. Az addig kisebb csoportokban
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motiválódó szervezők is itt találkoztak és fogalmazták meg az október 26-i fölvonulás ko
reográfiáját.

A  hírcsere másik fontos helyszíne a templom. Főként az esti litániára siető, vagy arról 
távozó falusiak cseréltek véleményt a fejleményekről, tudták meg a plébános, „a világ 
dolgaiban” jártasabb társaik véleményét. A templom lehetőséget adott az egymástól 
távolabb lakó rokonok találkozására, álláspontjuk, véleményük egyeztetésére is. A plé
bánián tárgyalták meg az események alakulását az egyházi képviselőtestület tagjai, akik 
tekintélyüknél fogva jelentős szerepet kaptak a helyi közvélemény formálásában (s mint 
látni fogjuk, az események alakításában is).

A  tanácsháza fekvésénél és funkciójánál fogva vált a történések fontos helyszínévé. A  
közelében lakók élénk figyelemmel kísérték az ott történteket, a fölvonulás előtt a tömeg 
egy része ott gyülekezett és követelte a begyűjtési iratokat (Nógrádon — az események 
szervezettségénél fogva — nem került sor azok megsemmisítésére).

A  kultúrház zsúfolásig telt terme a forradalmi tanács választásának lett a helyszíne.

A  szervezők

A  fölvonulás szervezőinek, az események indítóinak körét ma már nem tudjuk pontosan 
behatárolni. Hébel János portréja mellé mégis odaillesztünk néhány arcképet, azokét, 
akik bizonyosan meghatározó szerepet játszottak.4

— Molnár Márton (1956-ban 49 éves, 17 kh-on gazdálkodó középparaszt) széles 
rokonsággal és jelentős földtulajdonnal rendelkező evangélikus família katolizált tagja
ként lett az egyháztanács, 1940-től a képviselőtestület tagja. De volt a legeltetési bizottság 
és a közbirtokosság vezetője is. Kisgazda múltja ellenére 1950-ben mind a községi 
tanácsnak, mind pedig a járási tanács vb-nek a tagja lett, és maradt egészen a forrada
lomig. 1956-ban azonban konfliktusok sorozatát élte át. A beadásban folyamatosan a 
hátralékosok között találjuk, elmaradt a tanácsülésekről, végül — egyedüliként a faluban 
— megtagadta a beszolgáltatást, amiért szeptemberben elszámoltatták. Október 27-én 
beválasztották a nemzeti tanácsba.

— Pásztor Jánosnak közeli rokona volt a község utolsó bírája, míg az ötvenes évek 
tanácselnöke feleségének sógora volt. Ő maga először az NPP, majd az MDP tagja lett 
és 1951-ig tisztségek sorát töltötte be. Volt az UFOSZ, majd a DÉFOSZ elnöke, a 
nemzeti bizottság és a képviselőtestület tagja. Ekkor azonban karrierje megtört: 1951-ben 
lemondott iparáról, 1954-ben már tervbűntettért indult ellene eljárás, testvérét, Vincét 
pedig kulákká nyilvánították. Kezdeti szerepvállalása ellenére sem választották be a 
forradalmi szervekbe, ugyanakkor az újjászervezett UFEK elnöke maradt.

— Bajnai Ferenc 1932-es születésű, akkor MÁV dolgozó. 1952-ben önként visszalé
pett a párttagjelöltségtől. Bátyja az első tanácsi ciklusban tanácstag volt, a már megismert 
Pásztor János pedig a nagybátyja. Az ötvenes évek elején éles személyi konfliktusba került 
a község párttitkárával, ami szerepvállalásában is erősen motiválta. Tagja lett a nemzeti
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tanácsnak és parancsnoka a nemzetőrségnek. — A 24 éves Ádám Ferenc erdész — apja 
a püspöki uradalom erdőőre volt — 1956-ban lett a MÖHOSZ községi elnöke.

A forradalom idején a nemzeti tanács és a tizenhat fős nemzetőrség tagjává válasz
tották.

— Pólyák Sándor volt az aktív résztvevők egyik legidősebbje. 14 kh-on gazdálkodó 
földművesként már 1941-ben a képviselőtestület tagja lett, 1944-ben pedig pénztárnoka. 
Hadifogolyként került a Szovjetunióba. 1951-ben még a békebizottságba választották, de 
azután már nem töltött be egyetlen tisztséget sem. 1954-ben gazdasági ügyben perbe 
fogták. Csak 1956 októberének elején kérték fel ismét közszereplésre: ekkor a szabály
sértési bizottság tagjává választották. Október 27rén elnöke lett a jelölőbizottságnak és 
bekerült a nemzeti tanácsba is.

(A Piroska- és a Rottek-család tagjairól a későbbiek során ejtünk szót.)

Az események

Október 26-án, a fölvonulás otthon tartózkodó szervezői bevárták munkahelyükről 
hazatérő társaikat,- így az FMSZ-kocsma előtt gyülekező tömeg csak este 19 órakor indult 
meg a tanácsháza felé. Ott soraikba hívták a vb-titkárt, majd elmentek a tanácselnökért, 
a párttitkárért, a kultúrotthon igazgatójáért, a tsz-elnökért és könyvelőért, két egykori 
MDP-titkárért és a begyűjtési előadóért. (Az interjúk során nem sikerült tisztáznunk a 
cselekmény célját: van, aki megbocsátó gesztusként, a többség büntetőelemként ér
tékelte.) A tüntetők útba ejtették a pártházat is, ahol a kommunista jelképeket, könyveket 
semmisítették meg. Visszaérkezve a tanácsházához, egy fiatal munkás, ifj. Piroska István 
fölolvasta a Tizenhat pontot, majd fölszólított mindenkit a bosszútól, a szélsőségektől való 
tartózkodásra. Végül a Himnusz eléneklése után a tömeg szétoszlott.

A fölvonuláson több száz fő, a lakosság majd negyede vett részt, s aki nem, az falusi 
szokás szerint a kapu előtt állva nézte végig az elvonuló tömeget. A cselekmény elsődleges 
jelentőségét abban látjuk, hogy a közösség minden tagjában tudatosította a forradalom 
jellegét, megmutatta résztvevőit, az élen menetelő szervezőit, a jelszavak által tartalmát 
és fő céljait. E rituáléval maga a közösség vált a forradalom avatottjává. A választást is 
megelőzte bizonyos egyeztetés.

A házról házra járó, falugyűlésre hívogató szervezőknek kétségkívül nyílott lehetősé
gük — például a beszélgetések irányának meghatározásával, egyes személyek fölemlíté
sével, családok, háztartások, rokonságok kihagyásával — az események befolyásolására, 
de a meghívások egyben az érdek- és véleményegyeztetés feladatát is betöltötték. A  
beszélgetések megformáltak és megismertettek számos vélekedést, ami elsősorban a 
jelölőbizottság összetételében öltött testet.

A választás lefolyását a már említett „legitimációs csapda” határozta meg. „A Haza
fias Népfront nógrádi szervezete nevében, a kormány felhívása alapján összehívtuk 
Nógrád község dolgozóit, hogy a törvényesen meghirdetett választásokig munkástanácsot 
válasszunk a község vezetősége mellé” — hangzott a Népfront elnökének bevezetője.5
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Az ő szerepeltetése önmagában is a folytonosság, a törvényesség keresésére utal, 
másrészt nyilvánvaló, hogy a kormány fölhívása csak az üzemi munkástanácsokra vonat
kozott, a lokális önigazgatás addig létrejött forradalmi szervei — a kormányzat szem
szögéből — ekkor még törvénytelen szervezeteknek számítottak. Az idézett szöveg 
sajátos csúsztatása csupán ezt a legitimitási hézagot kívánta áthidalni.

A Népfront elnöke még csak egyfajta tanácsadó testület választására gondolt, ám a 
jelenlevők már túlléptek a „megtartva-változtató” akaraton: a jelölőbizottságból kisza
vazták a párt és a vb képviselőit. A tömeg belső dinamikája, a forrósodó hangulat, az 
erőteljes, az eseményeket és szándékokat tovább lendítő hangadók felszólalásai már 
átléptek a legitimáció kérdésén, és a helyzetet az addig érlelt és helyben formálódó 
aikaratok egy új, forradalmi jogelv alapján oldották meg. Lemondásra bírták a tanácsve
zetést és a jelölőbizottság előzetes javaslata alapján forradalmi tanácsot választottak.

A nyolctagú forradalmi tanács azonban csak ideiglenes, átmeneti szerv volt: a választás 
utáni első ülésén további tizenhárom tagot kooptált. A Nógrádi Nemzeti Tanács nevében 
is kettősséget hordozott. Részben a koalíciós időszak nemzeti bizottságára, részben pedig 
az ötvenes években átformált viszonyokra utalt.

A  kívülről érkező hírek és a közösségen belüli vélekedések a közösségiség belső 
(rokoni, baráti, szomszédsági, munkahelyi, de főként családi-háztartási) tereiben és 
intézményesült formáiban motiválták az események résztvevőit. Nyilvánvaló, hogy az 
információszerzés esélye, az akcióba kerülés (például lokális) lehetőségei nem voltak 
egyformák. Bizonyos csoportokat, egyéneket fokozottan ösztönzött, sarkallt a cselekvés
re, kiegészítve az egyéni életút által meghatározott indulati-akarati elemeket. Ugyanak
kor azonban a választott szervekbe kerüléshez már kevésnek bizonyult csupán az egyén 
szerepvállalási szándéka, szükséges volt — többek között — a közösségi elfogadás és 
elfogadottság, a feladatra való alkalmasság, a megfelelő rokoni-ismerősi háttér is.

Elsősorban ebből a szempontból kívántuk vizsgálni a résztvevők motivációs bázisát, 
választ keresve arra, hogy milyen elvek, tényezők alapján választódott-választatott ki az 
egyén a közösséget formáló vagy képviselő feladatra.

A minta

Különböző típusú dokumentumaink Nógrád község esetében lehetővé teszik a forrada
lom cselekvő résztvevőinek megfelelő elkülönítését, a teljes körű mintavételt. Ilyen 
résztvevőknek tekintjük az események szervezőit, a jelölőbizottság, a forradalmi és a 
nemzeti tanács, valamint a nemzetőrség tagjait, illetve mindazokat, akik valamely, a 
forradalomhoz köthető eseményben, cselekményben meghatározó szerepet játszottak.

Az így képzett mintába összesen 78 személy került. A csoport tagjainak mindegyikét 
sikerült azonosítanunk, kevés kivétellel megismertük személyi adataikat, életútjuk né
hány fontos részletét.

Az alábbiakban ez az adatbázis szolgál vizsgálatunk alapjául.
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г 6
Életkor, foglalkozás

Táblázatba foglaltuk a község férfi népességének és a mintában szereplőknek az 
életkor és foglalkozás szerinti megoszlását:

1. táblázat: Nógrád község férfi lakosai és a mintában szereplők száma foglalkozás és életkor szerint

Kor- F M V I E
cső- Ö R Ö R Ö R Ö R Ö R Ök Rk
port fő fő fő fő fő fő
15-19 18 - 23 2 10 1 - - 21 1 72 4
20-24 5 - 52 7 12 2 2 - 19 2 90 11
25-29 7 1 47 8 18 1 2 - 29 1 103 11
30-34 17 3 33 5 21 6 3 1 12 1 86 16
35-39 8 5 5 - 19 3 6 1 13 - 51 9
40-44 21 4 9 - 13 2 2 - 7 1 52 7
45-49 39 8 9 1 19 3 3 1 6 - 76 13
50-54 35 2 10 - 6 - 6 - 3 1 60 3
55-59 31 2 10 - 4 - 1 - 10 - 56 2
60- 74 1 2 - - - 3 - 22 1 101 2
Öf fő 255 200 122 28 142 797
Rf fő 26 23 18 3 8 78

Magyarázat:

F: Földművesek 
M: Munkások 
V: MÁV-alkalmazottak 
I: Iparosok és alkalmazottaik 
E: Egyéb foglalkozásúak
Ö: Az összes férfi száma korcsoport és foglalkozás szerint
R: A résztvevők, azaz a mintában szereplők száma korcsoport és foglalkozás szerint
Ök: Az összes férfiak száma korcsoportonként
Rk: A résztvevők, azaz a mintában szereplők száma korcsoportonként
Öf: Az összes férfiak száma foglalkozásonként
Rf: A résztvevők, azaz a mintában szereplők száma foglalkozásonként

Táblázatunk adatai szerint Nógrád község társadalmában — habár a legnagyobb létszá
mú csoportot képezték — a földművesek már nem játszottak egyértelműen domináns 
szerepet. 1950-ben a MAV-nál és az iparban mindkét nemből összesen még csak mintegy 
kétszázan dolgoztak7,1956-ra azonban az 1900 fős lakosságnak már közel negyedét tették 
ki. A munkásférfiak száma pedig megközelítette a földművesekét. Rajtuk kívül sokan 
találtak munkát egyéb munkahelyeken is.
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Nagy létszámúak a harminc év alatti, 1927 és 1936, illetve — korukhoz képest — az 
1907 és 1912 között született korosztályok, míg a legkisebbek azok, amelyek 1912 és 1921 
között, tehát a háborús éveket is magában foglaló időszakban jöttek világra.

A  foglalkozások részben az életkorhoz is kötődnek. Legélesebben ez a földművesek és 
a munkások viszonylatában látszik. A vasútnál dolgozók korösszetétele jelzi, hogy az első 
nagyobb csoportok, amelyek a falun kívül vállaltak munkát, a MÁV-nál helyezkedtek el.

Összességében a község férfi lakosságának tizede cselekvő résztvevője volt a forrada
lom helyi eseményeinek (797-ből 78 fő).

Az egyes életkorok aktivitását a résztvevők és az összes férfi korcsoportonkénti 
hányadosai (Rk/Ök) mutatják:

2. táblázat: A  résztvevők aránya korcsoportonként

Korcso-
port (év) 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-
Rk/Ök 0.06 0.12 0.11 0.19 0,18 0.13 0.17 0.05 0.04 0.02

2. ábra: A résztvevők aránya korcsoportonként

Rk/Ök
0.20 
0.18 
0.16 
0.14
0.12 
0.10 
0.08 
0.06 
0.04 
0.02 
0.00

I l i i _______ I_______ I_______ I_______ I_______ I-------------1—
15-19 20 -  24 25 -  29 30 -  34 35 -  39 40 -  44 45 -  49 50 -  54 55 -  59 60-

Korcsoport (év)

Saját kohorszuk létszámához viszonyítva, a legnagyobb arányban a 30 -  39, de különösen 
a 30 -  34 éves korosztályok vettek részt a forradalom történéseiben. Az utóbbiak több
nyire szüleikkel élő, két-három gyermeket nevelő, fiatal házasok, ő k  a családi tradíciók, 
szerepek, motivációk legmélyebb átélői és leggyakoribb követői, hisz testvéreik elköltö
zése után leginkább ők segítették öregedő, többnyire földműves szüleiket.

A z előbbiekkel csaknem megegyezik a 45 -  49 éves kohorsz részvételi aránya. Ebbe 
többnyire önálló gazdák, családfők tartoznak, akik közül többen töltöttek már be jelentős 
közéleti, politikai pozíciót is életük folyamán. 1956-ban csaknem kivétel nélkül házas vagy 
még nőtlen gyermekeikkel éltek egy háztartásban. (A már megismertek közül ide tartozik
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Hébel János, Molnár Márton és Pásztor János. De tagja a csoportnak a nemzeti tanács 
elnöke Piroska István és két tagja, Czerman József és Molnár András is; vagy Németh 
Pál tanár, akit október 27-én jegyzővé akartak választani.)

Érdekes képet mutat a minta foglalkozás szerinti megoszlása. Igen eltérő eredményt 
kapunk az aktivitás fokáról (Rf/Ö f), ha különböző korcsoport-együttesek szerint végez
zük el számításainkat.

3. táblázat: A résztvevők aránya foglalkozásonként

K o r c s o p o r t
Foglalkozás 15-60 év 30-49 év 15-29 év

Öf Rf Rf/Öf Öf Rf Rf/Öf Öf Rf Rf/Öf
F 255 26 0.10 85 20 0.24 30 1 0.03
M 200 23 0.12 56 6 0.11 122 17 0.14
V 122 18 0.15 72 14 0.19 40 4 0.10
I 28 3 0.11 14 3 0.21 4 0 0.00
E 142 8 0.06 38 2 0.05 69 4 0.06

3. ábra: Л résztvevők aránya foglalkozásonként

Rf/Öf
0.26
0 . 2 4  ----
0.22
0.20
0.18
0.16

Foglalkozás

Magyarázat:

E Z 2  15-60 éves résztvevők 
I j 30 -  49 éves résztvevők 
[] I I I П 15-29 éves résztvevők
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A  mintát tekintve a MÁV-alkalmazottak részvételi aránya a legmagasabb (0.15). Csak
nem azonosak a földművesek (0.10), a munkások (0.12) és az iparosok (0.11) adatai, 
ugyanakkor föltűnő az egyéb foglalkozásúak nagyfokú passzivitása.

Az ötven éven felüliek kohorszainak Rk/Ök arányszámai (0.05, 0.04, 0.02) arról 
vallanak, hogy az idős korosztályok minden foglalkpzási csoportjában már erősen lecsök
kent a közéleti aktivitás. Ha tőlük eltekintünk, akkor a részvételi arányok erősen 
megváltoznak. Az ölven éven aluliak között már a földművesek kerülnek az első helyre 
(0.18), legszembetűnőbben a 3 0 -4 9  éves korosztályoknál (0.24). A munkások cselekvési 
kedve így csupán a legfiatalabb, 15 és 29 év közötti nemzedéknél lesz a legnagyobb.

Árnyaltabb képet kapunk mintánkról, ha a benne szereplők életkor és foglalkozás 
szerinti megoszlását az 1. táblázat adatait ábrázolva egységbe foglaljuk.

4. ábra: A  résztvevők száma foglalkozás és életkor szerint

Fő
17

Magyarázat:

F M V I E

T: A nemzeti tanács tagja
J: A jelölőbizottság tagja (A vízszintes betűsor ugyanarra a személyre vonatkozik!)
N: A nemzetőrség tagja

Az ábra oszlopai tartalmazzák egy-egy korcsoport foglalkozási megoszlását.
A résztvevők legkarakteresebb csoportját a fiatal, harmincötödik életévüket még be 

nem töltött munkások alkotják, akik többnyire kevés közéleti tapasztalattal rendelkeztek,
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de nagy létszámú csoportjaikból az események fontos szereplői kerültek ki. A  vasutasok 
közül a földművesekhez hasonlóan a középkorú, 3 0 -3 9  évesek voltak a legtevékenyeb
bek. Tendenciának is tekinthetjük, hogy a falu közéletében hagyományosan meghatározó 
szerepet játszó 30 -  49 éves földművesek a résztvevők között is szép számmal szerepelnek.

Egyes korcsoportok különösen magas rés i/é te li arányt mutatnak. Ilyenek például a 
3 5 -3 9  és a 4 5 -4 9  éves földművesek, vagy a 3 0 -3 4  éves — négy nemzeti tanácstagot is 
adó — vasutasok. Esetükben érhető tetten leginkább a baráti, korosztályi szolidaritás, 
összetartás.

g
A  fö ld tu la jdon  nagysága

A falusi társadalom értékviszonyainak egyik hagyományosan fontos tényezője a földtu
lajdon nagysága. A helyi viszonylatban jelentős birtoktulajdon nemcsak a családfő, hanem 
az egész família tekintélyét növelte és befolyásolta helyzetét a község társadalmában. 
Emellett meghatározta a család életvitelét, formáját, jelentős mértékben behatárolta az 
egyéni életutak lehetőségeit. A birtokos családok, famíliák nemcsak sajátos és erős belső 
összetartó erővel és rokonságtudattal rendelkeztek, de általában fokozott — gyakorta 
generációkon átívelő — közösségi szerepvállalás is jellemezte őket.

A fönti szempontok miatt vizsgáltuk a résztvevők földtulajdonát. Két szempontot 
alkalmaztunk:

— Egyrészt az 5. ábrára fölvittük a mintában szereplők saját földtulajdonát;
— Másrészt a 6. ábrán azoknál, akik nem rendelkeztek saját földdel, apjuk, illetve 

vők esetében apósuk birtoknagyságát vettük figyelembe (összesített földtulajdon).

5. ábra: A résztvevők saját földtulajdonának nagysága foglalkozás és életkor szerint

Korcsoport
60- E F
55-59 E F
50-54 EF F
45-49 IF W M V FF F F F E F
40-44 E V V F F FF
35-39 I V V VF FF F F
30-34 E I V V V V V M M M M M F F VF
25-29 V M M M M M M M M F E
20-24 E V V M M M M M M M
15-19 E VM M

Okh lkh- 5 kh- 10 kh- 15 kh-
F ö l d n é l k ü l i c k - n á 1 n a g y ó b b  f ö l d t u l a j d o n

F: Földművesek 
M: Munkások 
V: MÁV-ulkalmazoltak 
I: Iparosok és alkalmazottaik 
E: Egyéb foglakozásnak
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6. ábra: A résztvevők összesített földtulajdonának nagysága foglalkozás és életkor szaint

Korcsoport
60- E F
55-59 FF
50-54 E F F
45-49 V VM I V F F F F F F FF
40-44 E F vv F F F
35-39 F IV  V F V F F F
30-34 EM M I V V V V M V V MF M FF
25-29 E M M M V M F M MM M
20-24 EV  VM M M М М М M
15-19 EM V M

Okh 1 kh- 5 kh- 10 kh- 15 kh-
F ö l d n é l k ü l i c k - n á l  n a g y o b b  f ö l d t u l a j d o n

A z 5. ábra adatai szerint, a 77 vizsgált résztvevőből 61 fő rendelkezett 5 kh alatti 
földtulajdonnal, míg afölé mindössze tizenhatan kerültek. A második vizsgálatban a két 
kategória száma már csaknem azonos, és megkétszereződik a 10 kh fölötti tulajdonosok 
száma is.

A  két megközelítés különbsége arra a fontos tényre világít rá, hogy, noha a résztvevők 
fele a falu hajdan szegényebb foglalkozási, vagyoni csoportjaiból került ki, másik részük 
1956-ban olyan családokban élt (vagy azokból származott), amelyek helyi viszonylatban 
jelentős földtulajdonnal rendelkeztek (1956-ban 290 főnek volt 5 kh alatti, míg 131-nek 
afölötti birtoka). Súlyukat növeli az is, hogy számos, jelentős birtokkal rendelkező família 
több, esetenként három-négy tagjával is képviselteti magát a mintában (például a 
Rottekok, Klucsikok vagy a Molnárok). Ez a megállapítás pedig mindenképp árnyalja a 
fiatal, városban dolgozó, munkás vagy vasutas foglalkozású forradalmár kialakulóban 
lévő ideáltípusát, rámutatva a származási-családi háttér motivációs lehetőségeire.

A  vá laszto ttak

A  jelölőbizottság két korcsoportra épült: a harmincöt év alatti munkásokra és a negyven 
évesnél idősebb földművesekre. Egyértelműen ez a legidősebb és a legnagyobb átlagos 
földtulajdonnal rcndelkeőzőőőő, elkülönített csoportunk. Saját földtulajdonuk szerint 
heten, míg a 6. ábra metódusa szerint tizenhétből tizennégyen tartoztak az 5 kh-nál 
nagyobb földtulajdonnal bíró gazdák közé.

Az ő javaslatuk, illetve a választó falugyűlés, majd a kooptálás részben fiatalította, 
részben vegyesebb összetételűvé tette a nemzeti tanácsot. Itt már három nemzedék 
határozott jelenlétét látjuk: döntő súllyal bírnak a harminc-harmincöt évesek — közülük 
is kiemelkednek a középkorú MAV-alkalmazottak — , bekerültek a húszas éveik első 
felében járó korosztályok képviselői (az ő jelenlétük jelzi leginkább az események juvenis
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jellegét), míg harmadikként a negyvenötödik életévükön már túllépő, jelentős politikai 
és közéleti múlttal — nem ritkán a koalíciós, vagy épp a háború előtti időszakban — 
rendelkező korosztályok tagjai (ők csaknem mindannyian a jelölőbizottságnak is tagjai 
voltak). Foglalkozása szerint a nemzeti tanács tagja lett egy-egy erdész, tanító és ka
tonatiszt, hat vasutas, három iparos, hét földműves és mindössze két munkás. Ebből a 
csoportból csak hatan rendelkeztek 5 kh-nál nagyobb saját földtulajdonnal, míg az 
összesített tulajdonnagyság szerint is csak egy-egy iparos és munkás, illetve a hét 
földműves lépte át e birtokkategóriát.

Az adatokból az is kitűnik, hogy a nemzeti tanácsba kerülést sokkal inkább egyéb 
tényezők határozhatták meg (például a részvételi aktivitás, a rokoni-korosztályi-foglal- 
kozási háttér, szolidaritás, illetve a testület képviseleti jellege), mint a földtulajdon 
nagysága.

A nemzetőrség volt a legfiatalabb összetételű csoport, felét fiatal munkások adták. 
Saját vagyonnal egyikük sem rendelkezett, és csupán ötük apja vagy apósa tartozott az 5 
kh-on fölüli kategóriába.

C saládi állapot, a háztartás nagysága

Nem véletlen, hogy a mintába alig kerültek nőtlen férfiak (4. táblázat). Ez összefüggésben 
lehet azzal a társadalomszervezési elvvel, amely a házasságot tekinti a felnőtté válás egyik 
fő kritériumának, s amely a tisztségre való alkalmasság határkövét is képezte.

4. táblázat: A résztvevők megoszlása családi állapot szerint

Családi állapot F o g l a l k o z á s  Összesen
F M V I E

Nőtlen - 6 1 - 2 9
Házas családtag 5 8 3 2 2 20
Házas családfő* 21 11 12 1 4 49

*A „házas családtag” és a „házas családfő” megkülönböztetéssel a lakónyilvántartó-könyv vezetője minden 
bizonnyal az egy házszám alatt közös, illetve külön háztartásban élő rokonokat jelölte.

Jellemző, hogy a földművesek között egyáltalán nem, míg a jelölőbizottságban és a 
nemzeti tanácsban egy, illetve két nőtlen férfit találunk.

A család, a tágabb família késztető erejét mutatja, hogy a résztvevők csaknem 
mindannyian bonyolultabb szerkezetű, több nemzedéket magába foglaló családokban 
éltek. A községben ekkor egy házszám alatt átlagban 4,6 fő élt. A mintába felvettek 
körében ugyanez a mutatószám 5,7!

Nem érdektelen egy pillantást vetnünk azokra, akik kimaradtak az eseményekből. 
Ilyen például a harminc év alatti földművesek 30 fős csoportja. Közülük mindössze öten
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voltak házasok, itt találjuk az iskolát befejező, de még el nem helyezkedett fiatalokat is, 
akik ideiglenesen a családi gazdaságban dolgoztak.

Meglepőbb a harmincöt évesnél idősebb munkások, illetve az egyéb foglalkozásúak 
szinte teljes kimaradása a történésekből. Utóbbiak között találjuk a párt- és államigaz
gatás dolgozóit, vezetőit, a kereskedelmi szféra alkalmazottait, a helyi értelmiséget is. A 
legnagyobb létszámú csoportot a hivatásos katonák képezik, akik többnyire a falutól 
távolabb, elkülönült szervezetben éltek és a helyi eseményekben csak kevés szerepet 
játszottak.

A  va llási m egoszlás9

Az ötvenes évek során a közösség érzelmi ellenállása a nyilvánosan is fölvállalt vallásos
ságban öltött testet. Feljelentések, a pártszervezet ismétlődő kérvényei tanúskodnak a 
katolikus plébános összetartó, véleményformáló szerepéről, vagy a lakosság negyedét 
kitevő, gazdaságilag igen erős evangélikus közösség elzárkózó, csöndes önszervezést 
mutató ellenállásáról: „Az evangélikus vallásúak... folytatják a vallásos esték szervezését, 
ami a következőket szüli: nem vesznek részt a hírszolgálaton, pártnapokon olyan benyo
mást tesznek, mint egy méhraj — összetartok —, azonban nem a párton, a Függetlenségi 
Népfronton belül, hanem kívül. A  közmunkákban nem vesznek részt, szinte érezhető, 
hogy elhúzódnak a szocializmus építésétől, mintegy önálló államot képeznek a községi 
államban” — jelezte a problémát már 1949-ben a község jegyzője.10

Habár a vb-titkár utólagos jelentése hangsúlyozza a katolikus egyházvezetők szervező 
szerepét („... az ellenforradalom előtt és alatt is Bea Antal esperes többet mozgott a 
községben kint, mint máskor szokott, házról házra járva, míg Csáki József esperes a 
plébánia előtt, kint a kapu előtt állt és megállítva az arra menőket beszélgetett az utcán 
az emberekkel”11), a valóságban nem avatkoztak közvetlenül az eseményekbe. Vélemé
nyük mégis megjelent a történések alakításában, főként az egyházi képviselőtestület 
tagjainak közvetítésével. Az evangélikus presbitérium, illetve a katolikus testület tagjai 
többször egyeztették véleményüket, így minden bizonnyal nemcsak tekintélyüknek volt 
köszönhető, hogy mind a jelölőbizottságba, mind pedig a nemzeti tanácsba többen 
bekerültek: a tizennégy presbiterből hatan lettek a mintának, közülük pedig hárman a 
nemzeti tanácsnak a tagjai. Mellettük a katolikus egyháztanács is három fővel volt 
képviselve, így e tekintetben egyfajta paritás jellemezte a testületet.

Érdekes, hogy számos környező községtől eltérően, Nógrádon nem került sor az 
egyházi jelképek föltételére az iskolában, illetve vallási jellegű sérelmek, jelszavak sem 
jelennek meg dokumentumainkban.

Összesen 76 résztvevő vallási hovatartozását sikerült meghatároznunk. Közülük hat
vannégyen voltak katolikusok és mindössze tizenketten evangélikusok, így — az összes 
résztvevőt tekintve — az utóbbiak részvételi aránya alacsonyabb. De a jelölőbizottságban 
már 12:4, a nemzeti tanácsban pedig 14:4 a két felekezet képviselőinek aránya. Az 
evangélikusok szerepét növelte gazdasági súlyuk (az összesített földtulajdon szerint a
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tizenkét résztvevő átlagos földtulajdona igen magas, 10 kh körüli volt) és erős rokonsági 
rendszerükből is adódó összetartásuk.

A  po litika i a ttitű d

A z  egykori, nem kommunista politikai múlt, párttagság gyakori vádpontja a későbbi 
MSZMP jelentéseknek. Szerepe, motiváló ereje valóban megjelenik az aktív résztvevők
nél is.

Igen kevés — csak néhány fő — az MKP és az MDP, illetve a termelőszövetkezet 
kilépett, netán aktív tagja. A jelölőbizottságban, a nemzeti tanácsban és a nemzet
őrségben már egyet sem találunk.

A községben mindig is voltak egységes, meghatározott politikai attitűddel, állandó 
közéleti szerepvállalással jellemezhető családok, amelyek — nemegyszer egymás vetély- 
társaivá válva — más-más politikai párt tagjai lettek (kisgazdák voltak például a Klucsi- 
kok, Molnárok, Bajnógelek, Dobosok, parasztpártiak a Czermanok és a Burikok, az 
iparosok egy része szocdem volt, míg mások az MKP-be léptek be). A négy koalíciós párt 
azonos számú taggal vett részt a nemzeti bizottságban, illetve a képviselőtestületben. Ez 
a tény önmagában is kibővítette a szereplők körét, ennyiben a háború előtti állapothoz 
képest átrendeződött a helyi közélet.

Sajnos — megbízható források híján — csupán a nemzeti tanács esetében tudtuk 
vizsgálni a politikai kontinuitás kérdését. Itt két főről sikerült megállapítanunk, hogy az 
NPP, négyről, hogy az FKgP és egyről, hogy a szociáldemokrata párt egykori tagja volt. 
Körük jelentősen bővült volna, ha közvetlen rokonságuk politikai hovatartozását is 
figyelembe vesszük (például a nemzeti tanács elnökének apja, Piroska István bírósága 
mellett az FKgP-пек is elnöke volt).

Azonban sem a visszaemlékezésekben, sem pedig a föltárt dokumentumokban nem 
sikerült a pártélet föléledéséről, a pártszempontok tudatos érvényesüléséről információt 
kapnunk, így kérdés, hogy e fontos tényező milyen szerepet játszott 1956 helyi történé
seiben.

Közösségi szerep — rokoni m otiváltság

A hagyományos falusi társadalom bizonyos kohéziós vonalak mentén szerveződött. Az 
ötvenes évek közepére ezek a tradicionális tényezők már jelentős mértékben meglazul
tak, ám a forradalom helyi eseménysorának alakításában mégis részt vettek. Jelen 
fejezetünkben a rokoni összetartás helyzetformáló szerepével foglalkozunk.

A mintában szereplők többsége néhány — egymástól elkülönülő, de több szállal össze 
is kapcsolódó — rokonsági kör valamelyikébe tartozott, amelyek egy-egy nagy létszámú, 
a közösség gazdasági-társadalmi életében fontos szerepet játszó família köré szerveződ
tek (például a Rottekok, a Klucsikok vagy az evangélikus Molnár-család). Ennek a fontos
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szerveződési elvnek a szemléltetésére közöljük a Rottek-család rokonságfájának néhány 
részletét.

7. ábra: A Rottck-család „gazda” ágának családfája (csak az 1956-ig Nógrádon házasságot kötöttek 
főbüntetésével) 12
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III. táblázat

1 .1.András: Kovács Verona
2. I—  II.József 1874:-r Babicska Erzsébet

1
3.
4.

■III. József 1903: Mészáros Rozália 
Erzsébet 1909: Czerman Ferenc

Magyarázat: A nemzeti tanács tagja
A vizsgálati csnonrt tagja 
B193Q-1933 Volt bíró

Az évtizedek során Nógrádon sajátos önkormányzati ciklus alakult ki. Ennek két fősze
replője a katolikus Rottek- és az evangélikus Molnár-család. A  közösségi megegyezés 
szerint három bírói időszakon keresztül (kilenc éven át) a katolikusok, míg egyben a 
másik felekezet adta a bírót. A közölt családfán is láthatjuk, hogy 1921-ig visszamenőleg 
a katolikus terminusokban kivétel nélkül a Rottek-família tagjai vagy legközelebbi 
rokonai ültek a bírói székben. (A családfán nem szerepel Hugyecz Józsefjaz I. táblázat
5. sorában lévő Hugyecz Mária bátyja, aki 1934-1936 között töltötte be e tisztséget.) 
Közülük is kiemelkedik Piroska István, akinek négy bírói időszakáról is tudunk.

Bár e ritmus 1950-ben megszakadt, a fenti dinamika az ötvenes évek döntéseiben is 
fellelhető. Most csak a számunkra legfontosabb példát említjük. A bíró Piroska Istvánnak 
két fia is bekerült az első tanácstestületbe. János, házassága miatt, konfliktusba került 
családjával, attól eltávolodott, jó ideig napszámosként dolgozott, majd belépett a terme
lőszövetkezetbe és az MDP-be. Öccse, István gazda maradt, 10 kh-on gazdálkodott.

A testületben János bizottsági elnök lett, míg Istvánt 1952-ben elnökhelyettessé 
választották. A  következő évben az elnök távollétében rövid ideig ő vezette a tanácstes
tület munkáját. Emberséges, a szabályozókat is áthágó intézkedéseivel gyors népszerű
ségre tett szert. Tevékenysége nem maradt retorzió nélkül: egy tsz-ellenesnek nyilvánított 
kijelentéséért (,,...a párttitkár elvtárs nem említette, ... mikor a kukoricát lekaszálták, 
pedig ez a föld volt a szíve a községnek, amit betagosítottak. ... itt sokat dolgozott a 
honvédség, így könnyű volt jövedelmet csinálni a más munkájával ...”) a járási vezetés 
megfosztotta posztjától, a második tanácstestületbe már nem is jelölték.

A Rottek-rokonságot ekkor egy fiatal gépkocsivezető, Rottek Mihály (a családfán a 
III. táblázat 3. sorában szereplő III. József fia) képviselte, aki maga is hamarosan 
konfliktusba került a helyi vezetéssel: előbb a békekölcsönjegyzésre való agitációt tagadta 
meg, majd egyedüliként a tanácstestületben nemmel szavazott két vb-tag visszahívásánál.

Piroska István és Rottek Mihály habitusán, közéleti szerepre való alkalmasságán kívül 
bizonyára rokoni kapcsolataiknak, famíliájuk hajdani közéleti dominanciájának is fontos 
szerepe volt abban, hogy előbbit október 27-én a nemzeti tanács elnökévé választották, 
míg utóbbi huszonkét évesen lett annak titkára.

Mellettük — a családfa tanúsága szerint — további három nemzeti tanácstag került 
ki a Rottek-család legközvetlenebb rokonságából, míg további öt fő mint résztvevő,
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bekerült a mintába. A  Rottek-rokonság súlyát mutatja, hogy a nyolc tagú forradalmi 
tanács felét is ők adták.

Meglepően kiszélesedik az e rokonságkörbe tartozó résztvevők száma, ha a családfát 
a negyedik generáció után is vezetjük, illetve a rokonsági fokokat szélesítjük. Szintén csak 
a példa kedvéért mutatjuk be a II. táblázat 2. sorában szereplő Klucsik Mihály leszárma
zási táblájának részletét:

Rottek Mária 1873: Klucsik Mihály
Mihály 1897: 
BlP4frr.19f.fl

Gyenes Erzsébet

•Ferenc

Pásztor József: 4Gajdos Anna
UáJános 1907; Kareczki Mária

—  h á z a s t á r s a k ----
-ifrtYán Ш 2

|Mária

WtoálY 1923
Rozália:iBertyák János 

KBajnai) Ferenc 
1932

A  betöltött — és a politikai változások következtében gyakorta elveszített — közéleti 
szerep, tisztség újrakreálásának szándéka az egyéni késztetésnek is fontos eleme. A  
közéleti poszt többnyire maga is bizonyos közösségi affinitást, alkalmasságot jelez. Éppen 
ezért tartottuk fontosnak a résztvevők múltjának vizsgálatát ebből a szempontból is.

A  mintából huszonhét főről sikerült megállapítanunk, hogy valamilyen közfunkciót 
töltött be 1956-ig. (A kör ez esetben is lényegesen kibővülne, ha a közvetlen hozzátarto
zókat is figyelembe vennénk.) Ez igen magas, egyharmados arányt jelent. A mintában 
szerepelnek:

— az 1940-1945 közötti elöljáróság összesen tizenhárom tagjából hárman (Klucsik 
János esküdt, Molnár Márton törvénybíró és Pólyák Sándor pénztárnok), illetve a 
körjegyzőség egy régi alkalmazottja, aki a tanácsi apparátusból történt elbocsátása után 
visszakerült eredeti állásába;

— az 1945-ös képviselőtestületnek a fontieken kívül további három tagja (így összesen 
hét személy vett részt közvetlenül a háború előtti önkormányzat munkájában);

— a koalíciós képviselőtestületből más összetételben további négy fő: kettő-kettő a 
kommunista, illetve a parasztpártból (hozzájuk számíthatjuk még a nemzeti bizottság egy 
kisgazda és egy parasztpárti tagját);

— az első tanácstestület 42 rendes és 20 póttagjából tíz, míg a második 38 tagjából 
néhány átfedéssel hét fő (közülük négyen a nemzeti tanácsnak is tagjai lettek: Piroska 
István, Czerman József, Molnár Márton, Rottek Mihály);

— az önkormányzati szerveken kívül többen voltak vezetői, vezetőségi tagjai külön
böző társadalmi, szakmai szervezeteknek, egyesületeknek (pl. Rottek Mihály rövid ideig 
a járási, míg Szakállas József nemzetőr a helyi DISZ-nek, illetve utóbbi a sportkör 
vezetőségének volt a tagja).

Végül e témakört azzal a példával zárjuk, amelyik talán a legélesebben világít rá a 
családi tradíció késztető erejére. Az általunk megismert kétszer három éves, evangélikus 
időszakban a bírói tisztet Molnár József (a már megismert Molnár Márton nagybátyja), 
40 kh-as gazda töltötte be. A ciklus 1950-ben katolikus bíróval ért véget.
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1956. október 26-án, a fölvonulás kezdete előtt, Molnár József egyik unokaöccse egy 
fél liternyi kifizetett bor fejében arra kérte a község kanászát, hogy a fölvonuláson kiáltsa 
őt ki bírónak, amit az eredménytelenül meg is tett.

Bár az esetet már nem tudtuk megnyugtatóan tisztázni, mégis úgy véljük, hogy a 
próbálkozást joggal tartjuk olyan kísérletnek, mely a megszakított történelmi folyama
tosságot hivatott helyreállítani. A  hajdan gazdag és tekintélyes Molnár-família tagjait a 
forradalmi helyzet ugyanúgy egykori szerepük — végül is egy igazságosnak érzett 
pozíciórendszer — újraformálására késztette, mint a Rottekokat, s talán csak a két 
rokonság nagysága, támogatottsága, múltjából eredő eltérései, kiemelkedő képviselőinek 
alkati különbségei döntötték el, hogy a forradalmi tanácsnak a Molnárok (és az evangé
likusok) közül csupán egy vő — az 1955-ben bíróság elé állított és elítélt — ifj. Králik 
János lett tagja, és csak a kooptálással került be a nemzeti tanácsba több képviselőjük.

Konfliktusok

A közösség által elfogadott pozíciószerkezet megbontásából, eltorzításából származó 
összeütközések mellett az ötvenes években sokkal közvetlenebb sérelmek sorozata is 
terhelte a község társadalmát.

A tervbűntettek, a különböző típusú és indítékú gazdasági bűncselekmények, a 
véletlen vagy tudatos politikai konfrontációk a helyzettel, a rendszerrel való szembenállás 
tudatosulásával, a személyes sérelmekből születő ellentétek pedig érzelmi-indulati mo
tiváltsággal jártak együtt.

A legsúlyosabb sérelmek bizonyára azt a kilenc személyt, illetve családot érték, akik 
a kuláklistán is szerepeltek. Közülük hetet csak 1956 szeptemberében rehabilitáltak. A  
forradalom eseményeiben személyesen már egyikük sem vett részt, ám ott találjuk 
mintánkban az evangélikus Molnárok több ágának képviselőit, Klucsik Mihály bíró 
rokonait, Pásztor Vince öccsét, Jánost vagy Dobos József János fiát, aki a jelölőbizott
ságnak lett a tagja.

A tradicionális erkölcsi, tulajdonosi, társadalomszerveződési jogelvek látványos meg
sértése Nógrádon a közösségi összetartás erősödésével járt. Ezt jelezte a gazdatársada
lom merev ellenállása miatt elakadt tsz-szervezés és a közösségiségtől való szinte teljes 
elfordulás egyaránt. „A tanácsválasztáson (a rátermettek) nem vállalnak funkciót” — 
panaszolta 1954-ben a községi párttitkár. A második ciklusban először választott tanács
tagok közül már csak ketten kerültek be vizsgálati csoportunkba, ami jelzi a helyi hatalom 
káderbázisának szűkülését, minőségi „romlását”.

A szolidaritás érzése további három elemből is táplálkozott:
— Az igen széles, nagyszámú és erős tulajdonosi kötődéssel rendelkező gazdatársa

dalom döntő befolyássíd bírt a közvélemény formálásában.
— A nagy, később ku Iáknak nyilvánított parasztbirtokok száma elenyészően kevés 

volt a községben. (A listára kerülés indokaként sem a birtok nagysága szerepelt, hanem 
az, hogy az említett kilenc személy „kulák érzelmű és gondolkodású”!). Ebből következő-
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en az e csoportot ért megpróbáltatások — melyek családjaikat szétzilálták, személyüket 
pedig érzelmileg nyomorították meg — nem jelentették egyben a hajdani közéletiség 
szereplőinek, hangadóinak és szervezőinek teljes fölmorzsolását, és így a hatalom kép
viselői a „békésebb”, bizonyos kontinuitást is mutató, de azért az arányokra kínosan 
ügyelő hatalmi váltást választhatták. Ezzel pedig megőrződött e szerepek személyes 
újraélesztésének és a közvélemény nyíltabb, nyilvánosabb formálásának a lehetősége is.

— A  magas születési arányszám a rokonsági kapcsolatok megfelelő szervezhetőségét 
tette lehetővé. A  gazdafamíliák így nem belterjes, zárt házassági stratégiákba bonyolód
tak, hanem lefelé irányuló rokonságköröket építve, meglehetősen széles rokoni bázisra, 
szolidaritásra építhettek.

Az 1953 és 1956 közötti időszakra lehetőségünk nyílott a rétsági járási ügyészség 
munkájának vizsgálatára. E négy év alatt összesen 84 esetben indult — többnyire büntető 
ügyben — eljárás nógrádi lakos ellen. Ebből tizenöten mintánkban is szerepelnek, ami 
egyötödös arányt jelent.14

A politikai jellegű összeütközések születésének helyszínei többnyire a közélet külön
böző fórumai voltak. Példaként az egyik legérdekesebbet, Pásztor János 1954-es tanács - 
ülési hozzászólását idézzük: „1946-1948 években jól fejlődött együtt az iparral a me
zőgazdaság. D e /m o st/ nem az ipari termelés háromszoros, /hanem / az árak többszö
rösek ... a beszolgáltatás óriási volt, aki nem tudott beadni, internálták, a tehenekre 
kivetették a tejet, ha nem is adott... Azelőtt Nógrád egy utcájában több volt a sertés, mint 
ma az egész faluban van, ez azért van, mert minden takarmányt elvesznek a néptől. Nem 
tudják fenn, hogy mi van itt lent a faluban ... nem bírja ezt a nép soká már. Én is voltam 
tanfolyamon és ott tanultam, hogy addig fogják présebi a parasztot, amíg bele nem megy 
a tszcs-be. ... Semmi enyhülés nincs az új begyűjtési rendeletben, ezért szóljanak hozzá 
és szóljanak bátran a kormány ellen is.”15 De jóformán az élet minden részletében, 
helyszínén születtek — különböző módon megtorolt — konfliktusok. A már említett if]. 
Králik János például a mezőn, egy tsz-tagnak tett, tréfának szánt kijelentéséért kapott 
több hónapos börtönbüntetést: „Nem garázdálkodtok már sokáig a mi földjeinken, 
októberben akasztják a kommonistákat!”16

Úgy érezzük, hogy á motivációs hálóról elmondott gondolataink, megállapításaink két 
dologra is figyelmeztetnek bennünket. Részben arra, hogy 1956 októberének helyi 
főszereplői, aktív cselekvői nem a semmiből jöttek, hanem sorsukban, helyzetükben, 
múltjukban és egyéniségükben hordozták a részvétel fokozott lehetőségét.

Mindkét tanácstestület jegyzőkönyvei azt bizonyítják, hogy az 1953-as fordulatnak, és 
az azt követő politikai változásoknak mindenkor megvoltak a helyi lecsapódásai. A viták 
résztvevői érvnek és ellenérvnek használták a változékony országos deklarációkat, épp 
érvényben lévő irányelveket. A legélesebben ez az 1956 fordulóján föllángoló tsz-szerve- 
zés körüli vitában mutatkozott, amikor is a helyi vezetés szótárába ismét visszakerültek 
a három-négy évvel azelőtt használt retorikai fordulatok („Le kell leplezni az ellenséget!”, 
„Meg kell indítani a faluban az osztályharcot!” stb.).

A Rajk-temetés jelentette a végleges cezúrát, amely egyszerre döbbentett rá minden
kit a változások lehetőségére és kényszerére egyaránt: „Nemcsak mártírjainkat, hanem
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egy korszakot is temetünk” — ismerte föl Klucsik Vince tanácselnök is a testület utolsó, 
október közepi ülésén.17

Másrészt az elmondottak arra figyelmeztetnek bennünket, hogy az események lényegi 
mozgatórugóit csakis bizonyos közösségi dinamikai tényezők föltárásával tudjuk megis
merni. A forradalmi eseményekben tehát korántsem csak az érzelmek felszínre törését 
kell hangsúlyoznunk, hanem mindenekelőtt a motivációs elemek által alakított helyzet- 
megoldásokat.

A közösség érzelmi azonosulása

A helyi események legfontosabb mozzanatának — a vagyoni, illetve politikai koalíció
keresés helyett — a közvélemény többségi (és inkább mentális) megállapodását tekint
jük, amely azonban nem annyira az igazságosság, mint inkább a közösségi elfogadottság 
kategóriájában keresendő.

Az egyes társadalmi csoportok, nyilván más-más hatalmi szervezetet, funkcióelosztást 
véltek igazságosnak. Azonban az elkülönülő vélemények jelentős mértékben fedték 
egymást, illetve egy sajátos érdekegyeztető folyamatban (házról házra való meghívás, 
jelölőbizottság, falugyűlés, választás, kooptálás) szintetizálódtak.

Az október 27-i választásnak nyilván voltak vesztesei a régi hatalmi rend képviselőin 
kívül is, ám az ekkor kötött megállapodással a közvélemény döntő többsége azonosulni 
tudott.

Harmincöt év távlatából kétségkívül a résztvevők tudati, érzelmi affmitását, elkötele
zettségét, illetve annak tudatosságát a legnehezebb megítélnünk. Ha kísérletet teszünk 
is erre, hangsúlyozzuk, hogy csupán tág körvonalak meghúzásáról lehet szó.

Az október 26-i fölvonulás jelszavai tanúvallomásokban, jelentésekben maradtak 
fönn. Részben a mintaközpontokban, részben pedig a SZER közvetítésével ismerték meg 
őket a résztvevők. A „Ruszkik haza!”, ,rAki magyar, velünk tart!”, ,JCossuth címer, magyar 
haza, minden orosz menjen haza!”, ,J\Tem kellenek a régi vezetők!” jelszavak egyaránt 
jelzik, hogy a község lakossága meglepően gyorsan és pontosan csatlakozott — végső 
soron — Budapest felkelőinek céljaihoz, érzelmeihez.

Az említett jelszavak kivétel nélkül a nemzeti szabadság, függetlenség, illetve a 
vezetőváltás köré csoportosultak. Nem jelentek meg rehabilitációs igények, akaratok, az 
elszenvedett sérelmek megtorlásának szándéka. A fölvonulás eseménysora sokkal inkább 
olyan részleteket tartalmazott, amelyek az érzelmi-politikai szférába sorolhatóak (jelké- 
pek leverése, pártiratok, könyvek égetése, a rendszer képviselőinek bevonása-kény- 
szerítése a vonuló menetbe stb.). Az események e szakaszában elsősorban még az érzelmi 
elemek domináltak, de — mint láttuk — már ekkor működésbe léptek olyan dinamikai 
tényezők, amelyek a választási szakaszban teljesedtek ki.

A fölvonulásnak jclképi tartalmat kell tulajdonítanunk: a régi rend megszűnésének 
jelképi aktusa volt.
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A  községből október 27-én indult Budapestre, a Károlyi Kórházba, az első segélyszál
lítmány, amit november 12-ig még több is követett. Az adakozók száma és az adományok 
nagysága megható bizonyítékai annak az együttérzésnek, amelyet Nógrád lakosai tanú-

1Rsítottak a forradalom ügye iránt.
A  forradalom helyi vezetőinek legitimitását leginkább a nemzeti tanács november 4.

utáni sorsa példázza. A  forradalom önkormányzó szerve december végéig ülésezett.
„Őket a nép választotta, így csak ők lehetnek a vezetők!” — utasították el öntudatosan
a november 10. után munkára jelentkező tanácsvezetőket.19 A kettős hatalom idején —
a helyzethez igazodva — Piroska Istvánt vb-elnökké, míg Rottek Mihályt titkárrá
választották, de a régi végrehajtó bizottság tagjainak csak annyi szerep jutott, hogy
aláírják (többnyire saját) elbocsátásukat a tanácsi apparátusból.

„A község dolgozói által megválasztott ideiglenes Nemzeti Tanácstól benyújtott
javaslatot elfogadjuk és jóváhagyjuk. Épp ezért elismerve azt, hogy a tanács dolgozói a
község vezetésében bizonyos túlkapásokat követtek el, a lakosság a leváltásukat követelte.
Mivel a VB-t a község dolgozói választották meg, így a VB a község ügyeit és akaratát
kell, hogy képviselje, ezért az Ő követelésükre az eddigi Tanács dolgozóit... október 27-i
hatállyal visszahívjuk és elismerjük a község dolgozói által megválasztott ideiglenes
Nemzeti Тал ács kizárólagos működését” — szólt az események irányát, célját és jellegét
tömörítő, igen értékes és tanulságos indoklás.

A  „nép akarata” gyakori hivatkozása a cselekedeteiket magyarázóknak, értékelőknek:
„Ő már az első közgyűlésen lemondott, mivel látta azt, hogy a nép nem kívánja tovább

működésüket, most is kiáll elhatározása mellett.”
„A vb-elnökhelyettes megtörténtnek nyilvánítja az elnök és a titkár visszahívását s

mivel ez a község követelésére történt, most is elismeri” — nyilatkozta még december
2128-án is a járási kiküldött előtt a volt tanácselnök és helyettese.

A  nép akaratának végrehajtása öntudatot, a támogató közvélemény pedig erkölcsi 
hátteret adott Nógrád község forradalmi vezetőinek. E kettősség tette lehetővé, hogy a 
nemzeti tanács elnöke és titkára — minden nyomás ellenére — 1957 január közepéig a 
község vezetésében maradt. Ekkor mindkettőjüket internálták.

Szándékok és akaratok

A  nemzeti tanács intézkedéseit áttekintve is csak töredékeket láthatunk azokból a 
szándékokból és akaratokból, melyek a döntésekben megjelentek. Forrásaink e tekintet
ben különösen hiányosak, és meglepő módon a visszaemlékezések sem bizonyultak 
megbízhatóaknak.

A  működési szakasz egyik jellemzője, hogy az események középpontjában lévő 
személyek köre leszűkült, a döntések, intézkedések jó részéről már csak a nemzeti tanács 
vezetői tudtak. Bár a nemzeti tanács — párhuzamosan a visszaállt végrehajtó bizottsággal 
— egészen december második feléig tartott üléseket, állandó résztvevőként csupán 
néhány fő jön szóba.
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A  sorozatos élelmiszerszállítmányok egyben Nógrád esetében is a fővárosban való 
folyamatos tájékozódást is szolgálták, bár nincs forrásunk arra, hogy a miniszteriális 
szervekkel közvetlen kapcsolatfelvételre került volna sor.

Ugyanakkor október 28. után gyorsan kiépültek a községi nemzeti tanács és a járási 
erőközpontok kapcsolatai. A tájékozódás, az információszerzés igénye sajátos megoldá
sokat szült, de mindenképp azt jelzi, hogy a forradalom egymástól függetlenül, spontán 
módon létrejött szervei azonnal keresték a kapcsolatot egymással. Az egyes hierarchikus 
szintek, központok pedig napok alatt rendszerré szerveződtek. A rétsági járásban igen 
gyors konszolidáció játszódott le, október 29. után már csak néhány községben történtek 
újraválasztások, kisebb atrocitások.

A nemzeti tanács intézkedéseinek egy része a járástól érkező utasítások végrehajtását 
jelentette. Ezek többnyire csupán a  rend és az ellátás biztosítására vonatkoztak. Ilyen 
volt például a kezdetben 16 fős nemzetőrség létrehozása, ezt később — szintén utasításra
— négy főre csökkentették. A rend biztosítása, a kilengések megelőzése gyakori témája 
volt a tanács üléseinek is. Ezt szolgálta aő vadászfegyverek beszolgáltatása is.

A  döntések másik része a helyileg fölhalmozódott konfliktusokra adott választ. A  
begyűjtési kukorica szétosztása a beszolgáltatás eltörlését követte, míg a felesfőzésű 
pálinka széthordása egy múltban gyökerező jogelvet kívánt visszaállítani. (Hajdan a 
községi szeszfőzde megállapított — és főként alacsony — díjért főzött, amit az ötvenes 
években a főzet felének leadására emeltek. A jogelv visszaállítására való törekvést jelzi, 
hogy más községeknél hasonló esetben előkerültek azok a listák, amelyek a pálinka 
széthordásáról, de a hagyományos díjtétel kifizetéséről is tudósítanak.)

A gazdasági sérelmekre adott válasz volt a régi birtokosok és az újföldesek közbirto
kosságának visszaállítása is. A nemzeti tanács által szervezett gyűléseken a régi vezetőket 
választották újjá és egyhangúlag határoztak a közbirtokossági erdők visszavételéről. Az 
intézkedést azért is fontos említenünk, mivel ez már túllépett az országps és járási 
deklarációkon, benne a faluközösség önszervező érdekérvényesítésének lehetünk tanúi.

Hasonló jelzőértéke van annak a november végi kísérletnek, amely a betagosított 
földek visszavételére irányult, azonban a helyzet változtával már csak igény maradt.

Politikai üzenetet is hordozó intézkedésre csak kevés példát találtunk. Ilyen a pártház
— az ötvenes években egy gazda családtól államosított ingatlan — visszvétele községi 
kezelésbe és a teljes tanácsi apparátus elbocsátása. (Sajátos és sokatmondó tény, hogy 
ezekre november második felében, illetve december elején került sor.)

Fontos megemlítenünk, hogy a forradalom fennmaradt dokumentumai, az utólagos 
jelentések és visszaemlékezések kizárólag, a közösség csaknem egészét érintő sérelmek 
orvoslásáról tudósítanak.

E hagyományos jogelvek érvényesítését, elfogadott értékek helyreállítását, valamint 
a hatalmi helyzet véglegesítésének szándékát érezzük a működési szakasz legjellemzőbb 
tendenciáinak. A pozíciószerkezet helyreállításának elvisége mellett ez az anyagiság 1956 
forradalmának másik fő helyi motívuma, amely az egyensúlyra törekvő falusi térben — 
az országosan feltörő szabadsággondolat mellett — válaszadásra késztette a történelem 
kihívásával szemben Nógrád község polgárait.
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Jávor István — Rozgonyi Tamás

K ISV Á R O SI T A PA SZ T A L A T O K  R E N D S Z E R V Á L T Á S  
ID E JÉ N

Kutatásunk az 1990 — 1991-es évre esik, arra az időszakra, amelyben Magyarországon a 
rendszerváltás második fordulója, a helyhatósági választás zajlott. A  kutatás 1990 szep
temberében indult, 1991 február végén zárultak le az utolsó interjúk. A cél az volt, hogy 
egy sok szempontból érdekes és jellegzetes Pest megyei kisvárosban, Szentendrén 
megvizsgáljuk: egyes társadalmi csoportok hogyan érzik magukat és miként élik meg a 
rendszerváltást. Nem kívántunk átfogó képet nyerni a városról, csak „gyorsfényképet” 
készíteni a gazdasági és politikai élet fontosabb szereplőiről.

A kutatás alapvetően mélyinterjúkkal történt, a választásokkal kapcsolatosan a fon
tosabb adatokat is összegyűjtöttük. Érdeklődésünk fókuszába voltaképpen három cso
port került. A vállalkozók, akiktől szerettük volna megtudni, hogy a vállalkozási szférában 
milyen „mozgolódások” vannak, s a vállalkozók hogyan ítélik meg helyzetüket, jövőbeni 
lehetőségeiket. Másodikként a hagyományosnak mondható, úgynevezett „állami szféra” 
vezető rétege, az állami és közüzemi vállalatok, valamint szövetkezetek vezetőit kérdez
tük. Végül a harmadik csoportot a politikai szférába tartozók alkották, a korábbi és az 
új pártvezetők, a volt tanácsi vezetők és a volt tanácsi intézmények vezetői. Egyaránt 
készültek interjúk a tanácsi vezetőkkel és a választások után az önkormányzatok új 
vezetőivel. A mintegy hetven interjúból kibontakozó kép legfontosabb eredményeit 
kíséreljük meg összefoglalni.

A közel húszezer lakosú, Budapesthez közeli, kiemelt idegenforgalmi városnak a 
helyzete a nyolcvanas években több szempontból is ellentmondásos volt. Egyrészt 
Szentendrére hangsúlyozottan rányomta bélyegét az a politika, amely többek között az 
MSZMP Pest megyei első titkára, valamint az MSZMP központi kultúrpolitikusa nevével 
volt fémjelezhető. A  „felülről” fejlesztés eredményeképp a város bizonyos mértékig 
kirakatszerűvé vált, s miközben e fejlesztés pénzt hozott, ellentmondásos hatásokat is 
kiváltott. A várost keresztülszelő főút kettévágta magát a várost. „Idegen testként” épült 
ki a Budapestre bejáróknak otthont adó lakótelep, a múzeumi várossá fejlesztés pedig 
néhány látogatott múzeum mellett kialakította a nem túl színvonalas művészek múzeu
mait is. A város — részben spontán, részben tudatos — kiépítése idegenforgalmi 
centrummá több szempontból is ütközött a helybeliek, különösen a belvárosban lakók 
érdekeivel, miközben az idegenforgalomból származó bevétel az őslakosokat és életkö
rülményeiket az adórendszer miatt nem érintette.

Az erőltetett idegenforgalmi fejlesztés eredményeként már az 1980-as évek elején- 
közepén megjelentek a vállalkozó „cápák”, akiknek erőszakos terjeszkedése és a helyi 
tanács egyes vezetőivel való összefonódása pletykákat indított el a városban. A Szentend
rének jutalmul odaadott Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár sem tudott 
szervesen beilleszkedni a városba, ellenérzéseket váltott ki a helyiekben, különösen a 
tanácsi vezetésben. A felsőbb pártvezetés figyelmét élvező Szentendre különösen a
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múzeumi és iskolai vezetők esetében nem tudta kivédeni, hogy ezekbe az állásokba ne 
máshol már kiöregedett vagy „kiégett” alsóbb vagy középszintű pártvezetők kerüljenek.

A  város politikai vezetése, beleértve az utolsó városi MSZMP első titkárt, a nyolcvanas 
években az általános magyarországi gyakorlathoz képest lényegesen liberálisabb politikát 
folytatott. Talán ennek volt köszönhető, hogy a megalakulása után a Petőfi Hagyomány- 
őrző Egyesület bizonyos mértékig helyt tudott adni különböző, ma már közismert 
ellenzéki személyiségeknek, sőt, hogy az MDF egyik bölcsője épp Szentendre lett.

Az évtized második felében a helyi párt inkább segítette, mint akadályozta a liberális 
gondolkodást és a helyi kezdeményezéseket. A pártvezetés még a megyei szervekkel való 
ütközést is vállalta, védőernyőt nyújtva a helyi törekvéseknek.

E szabadabb légkörben viszonylag igen korán megalakult — elsőként Magyarorszá
gon — az MDF helyi szervezete: azokat a személyiségeket, értelmiségieket tömörítette, 
akik korábban a Petőfi Hagyományőrző Egyesületben működtek együtt. Szentendrén 
igen jól és világosan érzékelhető volt, ami országosan is, hogy a rendszerváltást közvet
lenül megelőző időszakban az MDF elsőként megalakuló szervezete magával vitte 
azoknak a jelentős hányadát, akik szívesen szerepeltek egy ellenzéki párt soraiban. Ez az 
elsőség Szentendrén is jelentős előnyt biztosított. Nem is lehetett csodálkozni azon, hogy 
az országgyűlési választásokon az MDF kiütéssel győzött. A  helyhatósági választásokig 
az MDF-en kívül egyetlen párt sem tudott igazán kiépülni. A kis létszámú Keresz
ténydemokrata Néppárt itt is hallgatag pártként jelentkezett, az egyházzal kialakított 
szorosabb kapcsolatai sem adtak neki különösebb súlyt, még a választásokra sem tudott 
megfelelő tekintélyű és színvonalú jelöltet állítani. Elég nagy késéssel alakult meg a helyi 
SZDSZ, igen szerény (néhány tucatnyi) taglétszámmal és aktivitással. Híveket igazán 
csak az alapvetően nem is Szentendréhez, hanem Budapesthez kötődő értelmiségiek 
között tudott szerezni. A z országos tendenciának megfelelően azonban a helyhatósági 
választásokat az MDF-fel szemben, az SZDSZ a FIDESZ-szel együtt megnyerte.

A  választási eredmény leginkább az SZDSZ-t lepte meg. Nem is csoda, hiszen sem 
személyekben, sem programban nem volt felkészülve erre a győzelemre. Nem is annyira 
az. SZDSZ, nyert, inkább az MDF vesztett, és nem a helyi SZDSZ nyert a helyi MDF 
ellen, hanem az országos SZDSZ az országos MDF ellen. A helyi SZDSZ és jelöltjei 
szinte ismeretlenek voltak a választók előtt.

A  városban érdekes és belharcait tekintve fordulatokban gazdag pártként tartják 
nyilván a kisgazdapártot, amely több szempontból „lemásolta” az országos párt jellem
zőit, és bizonyos mértékig botrányait is. A  helyi kisgazdapárt első vezetőségének meg
alakulása után újabb vezetőségválasztás történt, mely több ellentmondásos körülmény 
miatt azt eredményezte, hogy a helyi közéletben a lakosság szemében nem túl szimpatikus 
nagyvállalkozóé lett a helyi kisgazdapárt vezető posztja. A kisgazdapárt a jobb módú, de 
kevésbé képzett vállalkozók között lett népszerű. Leginkább itt figyelhető meg az a 
tendencia, hogy egyes vállalkozók, akiknek már elég pénze van, kezdenek átcsúszni a 
kisvállalkozóból a nagyvállalkozói kategóriába, és a kisgazdapártot igyekeznek felhasz
nálni arra, hogy politikai ambícióikat helyi szinten kiélhessék, gazdasági tőkéjüket
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politikai tőkére váltsák át. Elég arra utalni, hogy a helyi kisgazda lapot magánvállalkozói 
pénzen indították el, így cikkei is e réteg véleményét, világszemléletét tükrözik.

A  helyhatósági választások előtti politikai képhez még annyit érdemes hozzátenni, 
hogy a személyi, hatalmi torzsalkodások miatt szakadás következett be az MDF-ben, és 
volt MDF-politikusok (vagy inkább politizálok) független jelöltként is indultak.

A  választások SZDSZ— FIDESZ győzelmet hoztak. Az önkormányzat új testületé 
azonban — mint annyi más településen — itt is szinte működésképtelenné vált. A  
politikai és személyi csatározások, a hatalmi harcok, az állandóan változó koalíciók a 
működés- és döntésképtelenség különböző állapotait teremtették meg, legfőképpen 
azért, mert kiforratlan, kialakulatlan pártok, program nélküli és igazi gyökerekkel nem 
rendelkező szervezetek és személyek jutottak hatalomra, akiknek még a párton belüli 
véleményegyeztetés sem sikerült a választások előtt (ehhez ugyanis legalább valamilyen 
programban való megegyezés kellett volna). Az önkormányzati testület csak többszöri 
nekirugaszkodással tudta megválasztani polgármesterét, a jegyzőt azonban sokszori 
próbálkozásra, több hónap után sem. Ezzel szemben a régi, jó szakembert menesztette 
(aki egyébként azóta a budapesti V. kerületi önkormányzatnál jegyző). A testület elé 
hozott, döntésre előkészített témáknak jóval több mint a fele esett e hatalmi harcok 
áldozatául. A  kutatás esettanulmányainak statisztikájából egyértelműen kitűnik, hogy a 
testület az első hónapokban saját belső működésének rendezetlenségével volt elfoglalva 
és a kelleténél kevésbé törődött a város ügyeivel.

Miközben a koncepciótlanság, programnélküliség és a hatalmi patthelyzetek miatt 
nehezen indult meg a politikai élet, annál nagyobb forrongás volt a magánszférában.

A magánvállalkozások a politikai élettől egy dologban jelentősen különböznek. A  
pártok kialakulása — a nyolcvanas évek Petőfi-köri előtörténete ellenére is — kezdeti 
szakaszában volt. Olyan személyek kerültek a politikai porondra, akik azelőtt sohasem 
politizáltak, véleményüket soha nem kellett kifejteniük, szisztematikusan átgondolniuk, 
különösen nem programszerűen. Továbbá a pártok belső szervezeti működése, a párto
kon belül a vezetőkiválasztás szisztémája sem alakult ki, így több esetben komoly 
problémát okozott az is, hogy kit tudnak jelöltnek állítani. Viszont a magánkereskedelem 
Szentendrén jelentős hagyományokkal rendelkezett, sok helyi iparos és kereskedő már 
szüleitől örökölte üzletét, műhelyét. A nyolcvanas évek fellendülése a kereskedelemben 
is kitermelt egy kereskedői réteget, amely már csak részben kötődött a városhoz, mert 
megjelentek az igazi vállalkozók, a tőkések is. A település a nyolcvanas évekre jellegze
tesen kereskedő várossá vált, különösen az idegenforgalomra orientált belvárosi részen. 
Ez számos konfliktus forrását jelentette.

A kereskedői és iparos réteg (a továbbiakban vállalkozók) feltérképezése során 
megállapítható volt, hogy e rétegnek legalább három részcsoportja különböztethető meg. 
Az elsőbe azok tartoznak, akik tősgyökeres helybeliek, vagy szüleik révén, vagy azáltal, 
hogy hosszú évek-évtizedek óta a városban élnek (esetleg itt is születtek), és ma is itt 
fejtik ki tevékenységüket. Vállalkozásuk alapvetően kis méretű maradt. Tevékenységük 
alapvetően szakmai-gazdasági jellegű, kevésbé érdeklődtek, és ma is kisebb mértékben 
érdeklődnek a politika iránt. A második csoportba azok a vállalkozók tartoznak, akik
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helybelieknek tekinthetők, de vállalkozásukat kiterjesztve kiléptek a hagyományos kis
kereskedői, kistermelői kategóriából. Tulajdonképpen ide tartoznak azok a vállalkozók 
is, akiknek nincs hagyományos helyi kötődése, de az elmúlt években tevékenységükkel 
igyekeztek beilleszkedni a városba, közéleti tevékenységet vállaltak, felújítási munkála
tokat (templomfelújítás, útépítés stb.) támogattak. Végül a harmadik csoportot azok 
alkotják, akiknek gyakorlatilag semmilyen kötődésük nincs a városhoz, és erre nem is 
törekednek. Olyan nagyvállalkozók, akik élnek a település nyújtotta kedvező üzleti 
lehetőségekkel, de máshol is rendelkeznek üzletekkel, vállalkozásokkal, tőkebefekteté
sekkel.

A  magánvállalkozásoknak ez a rétegződése több konfliktusforrást is rejt. Az első és 
hosszabb ideje tartó konfliktus a belvárosi területekért folytatott küzdelemben bontako
zott ki. A  városban széltében-hosszában terjednek és ismertek azok a pletykák, amelyek 
a magánvállalkozók és egyes tanácsi osztályok vagy személyek összefonódásáról, így 
többek között a műszaki osztállyal való sajátos kapcsolataikról szólnak. Többen ennek 
tulajdonítják, hogy a belvárosi területen a magánvállalkozások felvásárolták az épülete
ket, és tanácsi hozzájárulással, sőt segédlettel az ottani lakásokból kiköltöztették (egyes 
történetek arról szólnak, hogy kiüldözték) az ott élő, őshonos városlakókat, akik közül 
jó néhányan arra kényszerültek, hogy a számukra teljesen idegen panel lakótelepre 
költözzenek át. A  belvárost gyakorlatilag elfoglalták a magánvállalkozók, különösen a 
harmadik csoportba tartozó nagyvállalkozók.

A  belvárosi területen maradt lakók megalakították a Belvárosi Érdekvédelmi Egye
sületet, amely megkísérli a még ottlakók érdekeit képviselni a magánvállalkozókkal, az 
önkormányzattal szemben, jóllehet eddig igen-igen szerény sikerrel. Az egyesület tevé
kenysége bizonyítja, hogy az üzleti érdekekkel szemben egyéb típusú érdekek is meg 
tudnak jelenni szervezetten. Megalakult az izbégi városrészben az Izbégi Egyesület is, 
amely szintén lakossági érdekvédelmi szervezet. Az egyesület jelentős kompromisszu
mokat ért el a területen lévő, környezetszennyezést okozó kocsigyárral. Az Izbégi 
Egyesület delegálta az önkormányzat testületi üléseire egyik képviselőjét is. A különböző 
gazdasági szervezetekkel szemben tehát megjelentek a lakossági szerveződések, ame
lyekkel egyre inkább számolni kell.

A magánvállalkozások megosztottságának másik vonulatát a politikai és érdekvédelmi 
szervezetekhez való viszonyukban lehet kitapintani. A hagyományos érdekvédelmi szer
vezetek továbbra is fennmaradtak, bár súlyuk, jelentőségük visszaszorulóban van. A 
vállalkozók, a kereskedők és iparosok megpróbálták kialakítani kereskedő- és ipartestü- 
letüket mint sajátos érdekvédelmi szervezetet. E szervezet a rendszerváltozás idején 
alakult meg, de már kezdetben is súlyos belső konfliktusok terhelték. Az egyesület 
vezetőségébe került személyek egy része alapvetően ezen érdekvédelmi szerveződés 
útján kísérelt meg olyan politikai karriert és kapcsolatokat kiépíteni, amelyek várhatóan 
saját gazdasági vállalkozásait segítik. Ez megosztotta a tagságot. És ha nem is vezetett 
kilépésekre, számos, különösen az első csoportba tartozó vállalkozó visszalépett, szinte 
passzivitásával tüntetett az egyesület működésével szemben. Azok viszont, akik az 
egyesületben meg tudták szerezni a hatalmat, úgy döntöttek a vezetőségi ülésen, hogy a
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kereskedelmi és ipartestület egységesen csatlakozik a kisgazdapárthoz, támogatja annak 
választási küzdelmét.

Ez egyértelműen arra utal, hogy a harmadik csoportba tartozó nagyvállalkozói réteg 
jelentős pozíciókat szerzett az egyesület irányításában. Azok az első és második csoportba 
tartozó vállalkozók pedig, akik e folyamatokat észlelték, visszavonultak. Az interjúkban 
kifejezték a politikától való viszolygásukat, legyen szó akár a múlt rendszerről, akár a 
jelen változásokról. Többen mondották, hogy a rendszerváltozás nyomán kezdtek re
ménykedni és politikailag aktivizálódni, de a választások körüli események ismét elriasz
tották őket.

Az interjúkból az is kiderült, hogy a politizálás és az érdekvédelem időigényes 
tevékenység. Az első csoportba tartozó vállalkozóknak kevés, a második csoportba 
tartozóknak azonban már jóval több idejük van erre, ami szintén növeli a két csoport 
közötti ellentéteket és érdekérvényesítési lehetőségük különbségeit.

A magánvállalkozások terén jelentős változások történtek, e szféra gazdaságilag a 
régebbi rendszerhez képest sokkal szabadabban mozog, mind saját szakmai tevékenysé
gében, mind pedig a politikában. Ez a szabadabb mozgás azonban több dimenzió mentén 
is növelte a vállalkozók differenciálódását, és ezzel együtt a polarizálódás tendenciáját. 
A rendszerváltozás szerves következményeként várható az is, hogy részben nyíltan, 
részben kevésbé nyíltan felerősödik a pénztőkét politikai tőkére váltó törekvés. Jelei már 
ma is megfigyelhetők. Nemcsak abban, ahogy a nagyvállalkozók keresik a kapcsolatokat 
az önkormányzattal, de abban is, hogy a rendőrséggel is igyekeznek megfelelő kapcsola
tokat kiépíteni. Kutatásunk idején szó volt arról, hogy gépkocsit, URH-adóvevőt stb. 
kívánnak vásárolni a rendőrségnek. Az ilyen kapcsolatok nyilvánvalóan az egyéb gazda
sági-politikai kapcsolatok kiépülését és szorosabbá válását is magukkal hozzák. Megje
lentek a társadalmi szerveződések is, amelyek még gyenge lábakon járnak, de várhatóan 
növekvő ellenfelei lesznek — erős megszerveződésük esetén — e magánvállalkozói 
szférának is. Éppen az Izbégi Egyesület és a Kocsigyár közötti alku jelenti ennek új, 
érdekes fejleményét. A két szervezet között kialakult kompromisszum szerint a Kocsigyár 
bizonyos környezeti ártalmakat megszüntet (bár nem mindet). Az Izbégi Egyesület 
beszünteti a gyár kiköltöztetése érdekében folytatott harcát, cserébe pedig a gyár az 
Izbégi Egyesület működésének támogatására jelentősebb pénzösszegeket utal át. Ezzel 
egyidejűleg az egyesület vezetőségébe bekerül a gyár igazgatója — újabb jeleként a 
gazdasági és a politikai szférák eddig nem igazán ismert és tapasztalt összefonódásának.

Kutatásunk harmadik területe a hagyományosnak tekinthető állami (szövetkezeti, 
gazdasági) szféra volt, nevezetesen a szövetkezetek, az állami és a közüzemi vállalatok. 
Minthogy vizsgálatunk idején a közüzemi vállalatoknál nem mutatkoztak lényegesebb 
elmozdulások, változások, ezért csak a szövetkezeti és az állami vállalati szférában 
szerzett fontosabb tapasztalatainkat elemezzük.

Miközben a magángazdaság bizonyos részei fellendülőben vannak, az állami szférá
ban egyértelműen a visszaesés, a válság jelei érezhetők. Úgyszólván minden gazdálkodó 
szervezet arról számol be, hogy megrendeléshiánnyal küzd. A leépítések vagy eltávozások 
ellenére várható, hogy a jövőben elkerülhetetlen lesz a további, jelentős létszámleépítés.
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Az állami, szövetketi szféra vezetése több szempontból ellentmondásos gazdasági hely
zetben van. Tudatában van a gazdasági váltás szükségességének, sőt elismeri ennek 
bizonyos előnyeit is. Definiálja a vállalkozás hasznát és szükségességét. Mégis szinte 
minden interjúból egyértelműen kitűnik, hogy a vezetők nem tudnak mit kezdeni a 
vállalkozással, a vállalkozás lehetőségével. Ott vannak például azok a régebben végre
hajtott beruházások, amelyek korszerűségben, szerkezetben, nagyságban másfajta piaci 
viszonyokat tükröznek. Ezeket nem tudják megfelelően kihasználni. A vállalkozási tudat, 
gondolkozás, elképzelés szegényes, e szféra vagy mozgástér hiányában tehetetlen (pl. az 
állami vállalatok helyi részlegeinél), vagy pedig a szövetkezeti szektorban a meglévő 
szabadsága ellenére sem tud kezdeményezni. Egyetlenegy vállalatvezetővel vagy szövet
kezeti elnökkel készült interjúban sem láttunk határozott elgondolásokat a jövőre nézve. 
A  régi piacok összeomlása (különösen annak mértéke) többé-kevésbé meglepte őket. Az 
építőipari szövetkezet elnöke például eddig kényelmes pozícióban volt, hiszen a város 
megrendelései mindig ellátták munkával, most nehéz helyzetbe került. A védőernyő 
eltűnt, és nem pusztán a megrendelések csappantak meg, hanem a megrendelések piacán 
a szövetkezet magánvállalkozókkal találja magát szemben a városon belül is.

Ennek a vezetői csoportnak a politikai véleménynyilvánítása is figyelemre méltó. Noha 
a múlt rendszerben kerültek vezetői pozícióba, legalábbis vezetői karrierjük indítása 
kevéssé kötődött az MSZMP-hez. Nagyobb részük első vezetői pozíciója betöltése után 
került be az MSZMP-be, többnyire rövidebb-hosszabb (némelyikük több mint egy 
évtizedes) nógatásra. Az állami szféráról készült összesen 19 interjú alanya közül 
mindössze egyetlenegynél volt megállapítható, hogy vezetői posztjához politikai ado
mányként jutott, a többi 18 személynél a karrier egyértelműen szakmai. Ezt tükrözi a 
vezetők politikai álláspontja is. A 19-ből 18-an elfogadták a rendszerváltást, gazdasági 
szempontból kifejezetten előnyösnek tartották. Politikai álláspontjukat általában a sem
legesség, a tartózkodás, vagy bizonyos fokú baloldali beállítottság jellemzi. Talán ennek, 
múltjuknak meg a múlt rendszer hagyományainak egyik következménye (egyéb tapasz
talatokból úgy tűnik, ennek országos szintű értéke is van), hogy komoly belső feszültséget 
jelent számukra, hogy gazdasági okokból embereket, különösen pedig családos vagy 
nyugdíjhoz közel álló dolgozókat kell az utcára tenni. Ezzel a dilemmával, feszültséggel 
nem tudnak megbirkózni. Valószínűleg vállalkozási hajlamukat is korlátozza, hogy az 
ilyen jellegű emberi problémákat komoly belső feszültségként élik meg.

Az állami szféra részvétele a város közéletében jelentős mértékben megváltozott. A 
településre jellemző liberalizmusból következően már évek óta nem élte meg igazából a 
párthatalmat, és 1986 óta gyakorlatilag az MSZMP-nek még a koordinatív szerepe is 
teljesen megszűnt. Addig is inkább a város érdekében történt felajánlások, hozzájárulá
sok, egyeztetések színtere volt a párt, amely egyben igen jó lehetőséget adott a helyi állami 
szektor vezetőinek ahhoz, hogy megismerjék egymást, egymás munkáját, tevékenységét, 
problémáit, törekvéseit. Ez a koordináció folyamatosan szűkült, a rendszerváltás után 
pedig teljesen eltűnt. A gazdasági vezetők szinte mindegyike hiányolja azt, hogy az 
MSZMP ilyen jellegű koordinatív tevékenységének megszűnésével együtt mindennemű 
koordináció eltűnt a város gazdasági életéből. Megfogalmazták, hogy szükség lenne
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valamilyen helyi kamara, business club vagy hasonló funkciót betöltő intézmény, szerve
zet létrehozására. Az egyik vezető már meg is tette az első lépéseket ilyen üzleti klub, 
szervezet vagy kamara megalakítására. Az interjúkból kiderült, hogy nem ez az egyetlen 
intézmény, amelynek hiánya éppen abból fakad, hogy a rendszerváltás szétzilálta a 
gazdasági szervezetek között a szükséges szakn ai, üzleti egyeztető megoldásokat is.

Az állami, szövetkezeti szféra gazdasági szervezeteinek nemcsak egymás közötti 
együttműködése hagyott alább, leépülésük következtében nemcsak a velük kapcsolatban 
álló gazdasági szervezetek száma csappant meg, hanem csökkent a szerepük a város 
közéletében is. Az egykori egyeztetések a tanácsnál, illetve a pártnál egyben azt is 
jelentették, hogy szerepük a városi közéletben biztosított volt. Bár úgy tűnik, hogy erős 
gazdasági lobby nem volt, a helyi politikai vezetés mégis többször fellépett egyes 
gazdasági szervezetek érdekei védelmében. Ez a védőháló megszűnt. Megszűnt mára az 
is — valószínűleg ideiglenesen — , hogy a gazdasági szervezetek különböző „adomá
nyokkal” segítik a város életét (a Papírgyár borítékokkal, a Betongyár építési anyaggal, 
a játszótér rendbehozásával stb.). Annyira megszakadtak ezek a kapcsolatok, hogy az új 
önkormányzati vezetés (annak ellenére, hogy a polgármester a helyi Betongyár igazga
tóhelyettese volt) idő, politikai érzékenység, vagy egyéb ok miatt még mereven elhatárolja 
magát attól, hogy ezen gazdasági szervezetekkel felvegye a kapcsolatot, sőt a gazdasági 
szervezetek által kezdeményezett kapcsolatfelvételi kísérletek is sikertelenek voltak. Úgy 
tűnik, hogy a Polgármesteri Hivatal egyelőre még nem igazán érzékeli azokat a problé
mákat, amelyek a városra zúdulnak azáltal, hogy az állami szféra esetleg jelentős 
létszámleépítéseket kezdeményez rövid időn belül; nem látja át azokat az együttműködési 
lehetőségeket, amelyeket szükséges lenne kialakítani ezzel a gazdasági szférával, és még 
koncepció szintjén sem fogalmazta meg azt, hogy a városi vagy nagyobb területi megren
delések esetén milyen mértékben és hogyan támaszkodjon a különböző tulajdoni szférá
ban mozgó gazdasági szervezetekre. Nyilván olyan új, lobbizási problémák is felmerül
hetnek később, mint a privatizáció, amelyben — mint minden egyéb területen — 
ugyancsak járatlan, tájékozatlan az önkormányzat.

Úgy tűnik, hogy az állami és a szövetkezeti szféra lefelé menő ágban van, vezetői 
egyelőre még csak gondolkoznak azon, hogy miként kellene váltani. Nem látják át, hogy 
a privatizációval, vállalkozással és egyéb, ma divatos elemekkel összefüggésben milyen 
lesz a szervezetük jövője. Valószínűleg egész viselkedésükre is rányomja bélyegét ez a 
bizonytalanság. Bizonytalanságérzésüket a vezetők nemcsak az általuk irányított szerve
zettel, annak jövőjével, lehetőségeivel kapcsolatosan fogalmazzák meg, hanem saját 
egzisztenciájukkal összefüggésben is. Ezt némelyikük kifejezetten félelemmel éli meg. 
Az átmeneti időszakban kiszorultak a közéletből, a politikai életből, elvesztek régi üzleti, 
szakmai kapcsolataik mind a megrendelés, mind a koordináció terén. Valószínűleg 
félelmeik, bizonytalanságuk, magára hagyatottságuk okozza, hogy az alapvető érdekeiket 
érintő kérdésekben sem történtek észlelhető, jelentős kezdeményezések a kutatás idején. 
Például az önkormányzattal való kapcsolatfelvételt célzó szerény próbálkozásaik a másik 
fél — valószínűleg időleges — elzárkózása miatt sikertelenek voltak. A  magánszféra 
sikerei sem erősítik az állami és szövetkezeti terület vezetőinek önbiz?' 'át. Passzivitásuk
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közvetett mutatója, hogy noha múltjuk és helyzetük alapján politikailag az átlagosnál 
valószínűleg lényegesen jobban tájékozottak, feltűnően visszafogottan nyilatkoznak min
denfajta aktuális politikai kérdésről.

A  városban végzett vizsgálat célja az volt, hogy az önkormányzati választások idején 
gyors látleletet adjon a város életéről, kiemelve néhány politikai és gazdasági területet. 
Ha valamilyen átfogó kifejezéssel szeretnénk jellemezni az akkori helyzetet, akkor azt 
mondhatnánk, hogy az átmenet bizonytalansága, leépülése és bizonyos új tendenciák 
előképeinek megjelenése jellemzi ezt az időszakot a város életében. Megjelent az új 
politikai szféra, de még nem épült ki az új politikai intézményrendszer, a kiépült elemek 
igen komoly konfliktusok, feszültségek árán, rossz hatékonysággal és nehézséggel mű
ködnek. Programok, elképzelések, konszenzusok, egyezkedések (beleértve az egyezke
dés kultúráját is) még nem működnek, a pártok kifejletlen állapotban vannak jelen és ez 
minden olyan intézményre hat, amely velük kapcsolatban áll. A magánszférában a néhány 
évvel azelőtt elkezdődött változások felerősödtek, egyre dinamikusabbá vált a nagyobb 
tőkét mozgató tőkés vállalkozó réteg. Ez feltehetően megnöveli a konfliktusokat a 
lakossággal, az önkormányzattal és a vállalkozói szféra más területeivel is. Megkezdődött 
a tőke bevonulása a politikai életbe, a pénzen vásárolt politizálás lehetősége, a két szféra 
összefonódása, egymásrautaltsága. Megindultak a lakossági, valamint a kisvállalkozói 
szerveződések is, de ezek befolyása, hatékonysága — működésük bejáratottsága híján 
— még szerény méretű.

Kiderült, hogy a pénzen vett politizálás szférája hatékonyabban, magabiztosabban 
működik ma még, mint a jól kialakított érdekvédelmi szerveződések. A magánszféra 
elkezdte kiépíteni saját együttműködési hálózatát, a jobban menő vállalkozások helyi 
kötődésű vállalkozói és szervezetei arra törekednek, hogy a helyi vállalkozókat, szemé
lyeket és gazdasági szervezeteket bevonják üzleteikbe, helyi embereknek adjanak meg
rendelést, munkát. Igyekeznek aktivizálódni a közéletben, a város számára hasznos 
szolgáltatásokat nyújtani. Az állami szféra egyelőre elhagyatott és bizonytalan, gazdasági 
és politikai, valamint privatizációs okokból is kiszámíthatatlannak érzi jövőjét. Ez nem
csak a szervezeti bizonytalanságban nyilvánul meg, hanem a vezetők egzisztenciális 
bizonytalanságában, félelmeiben is. A  vállalkozói attitűd és magatartás bennük, múltjuk, 
pozíciójuk és kötöttségeik miatt sem alakulhatott ki. Szervezetük fennmaradásáért 
küzdenek, ebben az első lépésig jutottak el, a fölösleges kapacitások és emberek 
leépítéséig. E területen főleg emberi vonatkozásban számukra alig feldolgozható feszült
séggel találják szembe magukat, amely baloldali beállítottságukból és múltjukból is 
származik: nagyon nem szívesen döntenek az emberek elküldése mellett. Összeomlottak 
régi kapcsolataik és talán bizonytalanságuk miatt is igen vontatottan halad újak kiépítése, 
inkább csak gondolatban vetődik fel, s még nem ölt testet valóságos akaratot kifejező 
lépésekben.

Összegezve: a régi leépült, vagy kezdetét vette a rohamos leépülés, miközben az új 
még nem fogott talajt. Ennek az átmeneti időszaknak a tényeit regisztrálhattuk vizsgá
lódásunk idején Szentendrén.



Pongrácz Tiborné—S. Molnár Edit

KIK IS A Z O K  A  „SO K G Y E R M E K E SE K ”?

Az átlagosnál több gyermeket vállaló és nevelő szülők megítélésével kapcsolatban 
meglévő rejtett vagy nyílt feszültségek nem új keletűek. A közvéleménykutatások adatai 
azt bizonyítják, hogy növekszik a lakosság aggodalma az ország népességének csökkenése 
miatt; egyre többen tekintik ezt súlyos problémának, amiért elsősorban az alacsony 
születésszámot okolják. De egyetértés van abban is, hogy a gyermekvállalás a családok 
magánügye, amibe az állam nem szólhat bele. Az alacsony termékenység és az intimszféra 
sérthetetlensége között feszülő ellentmondás csak oly módon lenne feloldható, ha a 
jelenleginél több család vállalkozna saját elhatározásából az átlagosnál több gyermek 
világrahozatalára. Ám a közvélemény e családokat korántsem ítéli meg egyértelműen, a 
többség szerint az átlagosnál több gyermek a véletlenre és a szülők felelőtlen magatar
tására vezethető vissza. A megoszló vélemények nemcsak annak tudhatok be, hogy az 
átlagostól, a megszokottól eltérő magatartásra a közvélemény gyakorta előítéletesen vagy 
negatívan reagál, hanem annak is, hogy az emberek egy része úgy érzi, ezeknek a 
családoknak az „ő pénzükből”, az „ő adójukból” juttat az állam az indokoltnál nagyobb 
részt.

Az utóbbi időben azonban — jórészt a Nagycsaládosok Országos Egyesületének 
megalakulását követően — egyre erőteljesebben hallatják hangjukat a sokgyermekes 
családok is. Képviselőik elsősorban e családoknak a népesség reprodukciójában játszott 
áldozatos szerepét, követendő értékrendjét és azt hangsúlyozzák, hogy azokat az erőfe
szítéseket, melyeknek gyümölcsét a jövőben az egész társadalom élvezi — javítva az 
eltartók -  eltartottak arányát — a jelenleginél nagyobb anyagi és erkölcsi elismeréssel 
kellene honorálni.

Anélkül, hogy e kérdésben igazságot kívánnánk vagy tudnánk tenni, megállapítható, 
hogy egyfelől a család- és szociálpolitikára fordítható anyagi eszközök igen korlátozott 
volta, másfelől az a tény, hogy az államháztartási adóbevételek biztosításának igénye 
folytán az egyes csoportoknak juttatott adókedvezmények szükségképpen abszolút vagy 
relatív adóemelést jelentenek más csoportok számára, a gyermekes családok és a 
nyugdíjas rétegek, a gyermekes családok és a gyermektelenek, az egy- vagy kétgyerme
kesek és a sokgyermekesek közötti érdekellentétek, konfliktusok éleződéséhez vezethet.

A sokgyermekes családok nem alkotnak homogén csoportot, társadalmi, demográfiai 
jellemzőik, sőt a gyermekvállalási magatartásukat befolyásoló értékrendjük tekintetében 
is jelentősen differenciáltak. A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató 
Intézetében készített vizsgálatunk éppen ezeknek az azonosságoknak és különbségeknek 
a feltárására vállalkozott, hogy hozzájáruljon a nagycsaládokkal kapcsolatos, megalapo
zottabb vélemények kialakításához. Kutatásunk kérdőíves adatfelvételen alapult. Mintá
ját az 1981-ben harmadik, vagy ennél magasabb sorszámú gyermekét szült anyák közül 
választottuk ki oly módon, hogy a mintát képező 2983 család arányosan képviselje a 
fővárosban, a városokban, illetve a községekben élő sokgyermekes családokat. Igyekez
tünk feltérképezni a család társadalmi és demográfiai hátterét, az anya munka- és
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termékenységtörténetét, fogamzásgátlási ismereteit és gyakorlatát, a család lakás-, jöve
delmi és fogyasztási helyzetét, életmódbeli sajátosságait. Vizsgáltuk az anyák gyermek- 
vállalási motívumait, továbbá véleményüket azokról az előnyökről és hátrányokról, ame
lyek az átlagosnál több gyermek nevelésével járnak, s amelyek meghatározhatják a gyer
mekek egész életpályáját. A vizsgálati mintában szereplő 2983 családból összesen 13 038 
gyermek származott. A  felvétel során minden egyes gyermekről a nevelkedés körülmé
nyeit és az eddigi életutat feltáró kérdőív készült. A  kérdőívek kitöltését a vizsgálat 
témájában meglehetősen járatos, helybéli védőnők végezték az anyák személyes megkér
dezése alapján.

Tanulmányunk már csak a terjedelmi korlátok miatt sem vállalkozhat arra, hogy a 
kutatás minden eleméről részletes áttekintést adjon. Két kérdéskört szeretnénk kiemelni, 
főképpen azért, hogy a sokgyermekes családokkal kapcsolatban kialakult bizonyos 
hiedelmeket megpróbáljunk eloszlatni. Az első, hogy hány gyermekkel nevezhető egy 
család sokgyermekesnek, mennyire megalapozott az a gyakorlat, amely — például — a 
háromgyermekes családokat együtt kezeli a négy-, vág}' ennél többgyermekes családok
kal. A második, hogy a vizsgált időben — a hetvenes évek második felében és a nyolcvanas 
évek elején — miért is váltak egyes családok Magyarországon sokgyermekessé.

1. Hány gyermekes a „sokgyermekes” család?

A  hivatalos gyakorlat — például egyes szociálpolitikai intézkedések — a „sokgyerme
kes” kategória alsó határát a három gyermeknél húzza meg; e családokról mint „három- 
és többgyermekes családokról” szokás beszélni. Az elmúlt években-évtizedekben, ami
kor a gyermekes családoknak nyújtott kivételes kedvezményekről döntött a kormányzat 
(pl. előnyök a tanácsi bérlakás kiutalásban), általában itt húzta meg a határt, amikor a 
családok már a társadalom jelentősebb segítségére szorulnak. Ez indított bennüket is 
arra, hogy mintánkban a gyermekszám alsó határát a három gyermeknél szabjuk meg.

Az 1970-es és 1980-as évek lakossági közvéleménykutatásainak tanúságai szerint az 
emberek többsége ennél magasabbra teszi a sokgyermekesek gyermekszámát. A véle
mények összefoglaló mutatója egy átlag, amely a „Hány gyermekes családra gondol, 
amikor sokgyermekes családról beszélünk”? kérdésre adott válaszok alapján kerül 
kiszámításra. Értéke 1974 óta 4 és 5 között mozog. A  legmagasabb értéket 1974-ben 
mértük (4,87), ekkor a lakosság 90 százaléka csak négy- vagy több gyermekkel nevezett 
sokgyermekesnek egy családot. Az így vélekedők aránya 1983-ban 85 százalékra, 1985- 
ben 73 százalékra csökkent. Ekkor az volt a legjelentősebb változás, hogy 1983 és 1985 
között csaknem megduplázódott, 14-ről 26 százalékra növekedett azok aránya, akik már 
a háromgyermekes családokat is sokgyermekesnek tekintették. Ezt azzal magyaráztuk, 
hogy az 1985. évi népesedési intézkedések kiemelt figyelmet fordítottak a „három- és 
többgyermekes” családok helyzetére. Két évvel később, 1987-ben a vélemények kezdtek 
visszaállni: azok aránya, akik már a háromgyermekes családokat is sokgyermekesnek 
nevezik — némileg csökkent (20% körülire), s ez gyakorlatilag 1989-re sem változott. A 
közvélemény a három és négy gyermek között érzékeli azt a cezúrát is, amikor a jó,
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harmonikus családi élet megváltozik, s a problémák, nehézségek válnak uralkodóvá. Ezt 
mutatja az alábbi, ugyancsak lakossági közvéleménykutatásunkból összeállított táblázat:

A különböző gyermekszámú családok minősítése 
(1000fős, országos reprezentatív minta)

(százalékban)
Mennyire tartja 
jónak azt, ha 
egy házaspárnak...

Nagyon
jó

Jó Se nem jó, 
se nem rossz

Rossz Nagyon
rossz

Nem
tudja

összesen

nincs gyermeke 0,8 1,8 11,7 31,4 52,6 1,7 100,0
egy gyermeke van 2,2 31,3 45,2 16,5 3,0 1,8 100,0
két gyermeke van 23,7 63,6 9,1 1,5 0,4 1,7 100,0
három gyermeke van 
négy vagy több

19Д 36,2 27,5 12,1 1,7 3,4 100,0

gyermeke van 6,1 13,5 27,0 30,8 
(Lásd: Népességtudományi Kutató Intézet, Kutatási Jelentések, 38.

18,4
sz. 34.old.)

4,2 100,0

Úgy tűnik, hogy a lakosság többsége minden tekintetben normálisnak, a családi élet 
szempontjából inkább jónak, kedvezőnek tartja, ha egy családban három gyermek 
nevelkedik, s úgy vélekednek, hogy négy (és ennél több) gyermek esetében jelennek meg 
a problémák, nehézségek. Tehát a sokgyermekes családokkal kapcsolatban megnyilvá
nuló negatív, olykor előítéletes nézetek is zömmel a négy- vagy annál több gyermekesekre 
vonatkoznak.

Vizsgálatunk alapján magunk is azt tapasztaltuk, hogy az objektív adatok inkább a 
közvélemény állásfoglalását támasztják alá. A különböző gyermekszámú anyák (illetve 
családjuk) társadalmi-demográfiai paramétereit vizsgálva úgy találtuk: a háromgyerme
kesek csoportja jól belesimul a mai magyar családok átlagába, de már négy, kivált pedig 
ennél is több gyermek mellett ugrásszerűen megnövekednek a család hátrányai, a szülők 
iskolai végzettsége, szakképzettsége lényegesen alacsonyabb, a lakáskörülmények, az 
anyagi ellátottság kedvezőtlenebb, a gyermekek iskoláztatásával kapcsolatban problémák 
jelentkeznek stb.). Elemzésünk során arra a következtetésre jutottunk, hogy a különböző 
gyermekszámú családok között mutatkozó, olykor nagymértékű különbségek jórészt 
kulturális szintbeli eltérésekre vezethetők vissza. Ez különösen két változóval válik 
megragadhatóvá: részben a cigány etnikumhoz tartozó családok arányával, részben pedig 
a szülők iskolai végzettségével, amely értelemszerűen szorosan összefügg a gyermekek 
iskolázásával és munkába állításával is.

a) A  cigány etnikum hoz tartozók aránya

A közvéleményben is gyakran találkozunk azzal a nézettel, hogy a sokgyermekes családok 
cigányok. (A vizsgálat évében végzett lakossági közvéleménykutatás alkalmából a kérde
zettek 57 százaléka így vélekedett.) Ez a nézet nem kis mértékben előítéletességet is
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tükröz, bár a cigány női népesség termékenysége — ha csökkent is az elmúlt évtizedekben 
— kétségkívül még mindig magasabb, mint átlagban a női népességé. Az adatfelvétel 
során szerettünk volna megközelítő képet kapni arról, hogy a különböző gyermekszámú 
családokon belül mekkora arányt képviselnek a cigány családok. Csupán „megközelítő 
képre” gondolhattunk, mivel meglehetősen nehéz statisztikai pontossággal tisztázni, hogy 
kit nevezünk cigánynak. Mint ismert, ennek meghatározásában durván kétféle gyakorlat 
van. Az egyik szerint cigány anyanyelvű vagy nemzetiségű az, aki annak tartja magát, a 
másik szerint az, akit a környezete annak tart. Mindkét gyakorlat mellett és ellen szólnak 
érvek. Esetünkben eltekintettünk attól, hogy a származást „bevallással” állapítsuk meg. 
Míg ilyen kérdést az érintettek nagyjából természetesnek tekinthetnek népszámlálások 
alkalmából, mi okkal tarthattunk attól, hogy a családi körülményekre, a gyermekkel 
kapcsolatos problémákra vonatkozó kérdések között bizalmatlanságot keltett volna a 
származást tudakoló kérdés. így ennek megállapításában a kérdőívet kitöltő védőnők 
ismereteire, megfigyeléseire, tapasztalataira támaszkodtunk. Tekintettel arra, hogy csu
pa olyan családról volt szó, amelyeket a helyi védőnő munkaköri kötelességből is 
rendszeresen látogatott az adatgyűjtést megelőző években (mivel ebben a periódusban 
a családban legalább egy — újabb — gyermek született), számíthattunk a védőnők helyi 
ismereteire. Természetesen soha nem zárható ki ilyen esetekben, hogy a szubjektív 
besorolásban nem játszik-e szerepet valamiféle előítélet. Az adatok elemzése során (pl. 
a cigány családok településtípus szerinti struktúrája, lakáskörülményeik, a szülők iskolá
zottságának szintje stb.) azonban úgy találtuk, hogy ez az elhatárolás közel állhat a 
valósághoz. Mégis előre kell bocsátani, hogy amikor cigány családokról beszélünk, 
azokról van szó, akikről a körzeti védőnők ezt a megállapítást tették.

E besorolás szerint a felkeresett családok 21,4 százaléka (637 család) volt cigánynak 
nevezhető, 1,8 százalékról (ez 54 család) pedig ezt nem lehetett egyértelműen megálla
pítani.

A cigány családok aránya a négy gyermekeseknél hirtelen megugrik, s a gyermekszám 
emelkedésével együtt növekszik:

A  sokgyermekes családok gyerrnékszám, valamint cigány/nem cigány szerinti megoszlása

(százalékban)
Gyermekszám Cigány Nem

cigány
Nem

megállapítható
Összesen

3/N = 1536/ 6,1 92,8 1,2 100,0
4/N = 451/ 21,1 76,7 2,2 100,0
5/N = 349/ 34,1 63,9 2,0 100,0
6/N = 235/ 45,5 63,9 2,0 100,0
7/N = 150 50,7 46,7 2,7 100,0
8/N = 119 52,1 45,4 2,5 100,0
9/N = 54/ 63,0 37,0 - 100,0
10 és több/N = 90/ 56,7 36,7 6,7 100,0
Össz.N = 2983 21,4 76,8 1,8 100,0
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Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy vizsgálati mintánkon belül az arányok 
csupán a tendencia jelzésére alkalmasak. Mint a táblázat adatai mutatják, a cigány 
családok aránya a hetedik és további gyermekszám mellett válik — nem túlságosan nagy, 
50 százalékot kissé meghaladó — többséggé. A valóságban azonban a hetedik és további 
sorszámú gyermekek megszületése már szinte elenyésző arányú; az adott évben született 
összes gyermeknek alig 1 százaléka, mintegy 1300 gyermek. A mintavétel kritériumaként 
kijelölt, 1981. évi születések és az adatfelvétel időpontja között eltelt időben Magyaror
szágon évente mintegy 1 6 -1 7  százalék körüli volt a harmadik, illetve további sorszámú 
gyermekek születési aránya. Összességében ezek egyötödét, az összes megszületett 
gyermek nem egészen 1 százalékánál pedig azok 50 -  60 százalékát becsülhetjük tehát 
cigány származásúnak. így — ha igaz is, hogy e családokban sűrűbb a gyermekáldás — 
adataink mindenképpen cáfolják azt a nem kis mértékben előítéletes hiedelmet, hogy a 
sokgyermekesek, az ún. nagycsaládok — cigányok. Más kérdés az, hogy a cigány 
etnikumhoz tartozó sokgyermekes családok — számos ismert körülmény miatt — 
valószínűleg differenciáltabb szociális gondoskodásra szorulnának. E témakör vizsgálata 
külön kutatást igényelne.

b) A  szü lők  iskolai végzettsége, a  gyerm ekek iskolázása

Ez a másik kardinális kérdés, hiszen a sokgyermekes családokkal szembeni ellenérzések 
között dominál az, hogy a szülők tudatanok, műveletlenek, s többek között ennek 
következménye az átlagost meghaladó gyermekszám. Elemzésünk azt bizonyította, hogy 
jóllehet, az iskolai végzettség a gyermekszám növekedése szerint csökken, a legmagasabb 
gyermekszámú csoportokon belül is vannak magasan iskolázottak. Kétségtelen, hogy a 
három vagy több gyermeket szülő anyák (és az apák — férjek, élettársak) iskolázottsága, 
az elvégzett osztályok átlagos száma a gyermekek számának növekedésével szignifikáns 
mértékben csökken:

Az elvégzett osztályok átlagos száma*________________________________________________
Gyermekszám_________________________ Anyák___________________ Féljek, élettársak

3 9,28 8,71
4 8,07 8,50
5 6,63 7,34
6 5,86 6,76
7 5,44 6,32
8 4,95 5,47
9 4,85 5,92
10 és több 4,07 4,10
Átlag 7,98 8,42

’Szakmunkásképző nélkül

Mint az adatok mutatják, az iskolázottság fokozatosan és igen lényegesen csökken 
mindkét szülőnél, jóllehet az apák átlagos iskolai végzettsége — a legmagasabb gyer
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mekszámú csoport kivételével — számottevően magasabb, mint az anyáké. A különbség 
még inkább a férfiak javára dől el, ha a szakmunkás iskolai végzettséget is figyelembe 
vesszük. Ezt külön kérdéssel vizsgáltuk. Míg az anyáknak mindössze 13 százaléka végezte 
el a szakmunkás iskolák valamelyikének egy, két, de többnyire (8%) három osztályát, 
évfolyamát, ez a férjeknek, illetve élettársaknak 30 százalékáról mondható el. A két nem 
közötti jellegzetes különbség az is, hogy míg. szakmunkásképzőt végzett édesanyák 
számottevő arányban csak a három- vagy négygyermekesek között vannak, addig a férjek, 
élettársak között a szakmunkás-képesítéssel rendelkezők aránya még 8 -1 0  gyermek 
mellett is meglehetősen magas.

Már az elvégzett osztályok átlagos számának családnagyság szerinti csökkenését 
szemlélve is érzékelhető, hogy a három-, négy-, valamint a négynél többgyermekes szülők 
iskolai végzettsége között számottevően nagyobb különbség van, mint a négy fölötti, 
növekvő gyermekszámú szülői csoportok esetében. Itt cezúra van. Jelentése az lehet, 
hogy a három-négy feletti gyermekszámú csoportok társadalmi összetétele — amelynek 
egyik lényeges jellemzője a szülők iskolázottsága — alapvetően megváltozik a kisebb 
gyermekszámú családokhoz képest. Hasonló cezúra később is érzékelhető — ha kisebb 
mértékben is — , amikor a családok gyerekszáma tízre vagy annál magasabbra emelkedik. 
Hogy ez valóban így van-e, annak eldöntéséhez természetesen a családok más társadal
mi-demográfiai jellemzőinek elemzésére is szükség van. De maradva most az iskolai 
végzettség problematikája mellett, ezt a megfigyelést erősíti a sokgyermekes szülők 
legmagasabb iskolai végzettségének vizsgálata is.

A  nagycsaládos szülők legmagasabb iskolai végzettsége
____________________________________________________________________ (százalékban)

Legmagasabb ___________  Gyermekszám_________________________  Összesen
iskolai végzettség 3 4 5 6 7 8 9 10 és 

több

Nem járt 0,4 0,2 4,9
Anyák

11,5 15,3 19,3 25,9 26,9 4,9
1 — 5 osztály 4,0 10,0 24,4 28,9 31,3 26,9 22,2 37,8 12,9
6 — 7 osztály 5,9 11,5 18,3 17,5 18,0 15,1 16,7 10,0 10,4
8 osztály 44,9 50,6 40,7 34,5 24,7 31,9 27,8 20,0 41,9
Szakmunkásképző 16,3 10.6 6,3 3,0 6,0 6,7 5,6 1,1 11,7
Középiskola^ 20,1 8,7 4,0 3,0 3,3 — — 3,3 12,6
Egyetem, főiskola 8,4 5,7 1,4 1,6 1,3 — 1,8 1Д 5,6
összesn 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nem járt _ 0,7
Férjek, élettársak 

2,3 4,2 9,3 10,9 16,7 18,9 2,5
1 — 5 osztály 1,8 8,0 13,8 18,3 24,7 24,4 14,8 37,9 9,0
6 — 7 osztály 4,0 8,9 18,1 18,7 16,7 20,2 14,8 14,4 9,3
8 osztály 28,8 33,9 35,2 33,6 21,3 31,1 29,6 15,6 28,9
Szakmunkásképző 40,0 29,9 20,3 14,0 14,0 10,9 13,0 4,4 30,0
Középiskola 10,4 6,7 2,9 1,7 4,7 — 1,9 3,3 7,4
Egyetem, főiskola 11,5 7,3 2,6 2,6 4,0 — 1,9 3,3 8,0
Adathiány 3,5 4,6 4,8 6,9 53 2,5 7,3 2,2 4,9
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Mint látható, a vizsgált szülők iskolai végzettsége — nők esetében még inkább, mint a 
férfiaknál — relatíve elég magas. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ez mindenekelőtt 
mintánk korstruktúrájából következik. Az adatokat részletesebben vizsgálva kiderül, 
hogy ez a minősítés elsősorban a háromgyerekes — és kisebb mértékben még a 
négygyermekes — szülőkre érvényes. Az öt vagy ennél több gyermeket nevelő szülőkről
— az apákról is, de főképp az anyákról — már elmondható, hogy iskolai végzettségük 
igen nagy mértékben elmarad az országos arányoktól. E családok többségében az anyák 
az általános iskola befejezéséig sem jutottak el, s a gyermekszám emelkedésével ug
rásszerűen megnövekszik a gyakorlatilag szinte analfabéta szülők részaránya.

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy számottevő a szakmunkás végzettségűek aránya, 
ami a férfiak esetében — a tíz- vagy többgyermekes családok kivételével — szinte 
függetlenedik a gyermekszámtól. Jóllehet számuk és arányuk nem túlságosan nagy, mégis 
érdemes szólni a magasan iskolázott sokgyermekes szülőkről is. Az országos adatokkal
— a családtervezési vizsgálatok tapasztalataival — egybecseng, hogy a felsőfokú tanin
tézeteket végzett szülők — ha egyáltalán nagyobb családot terveznek — három, legfel
jebb négy gyermekre gondolnak. Adataink mégis azt mutatják, hogy „jelen vannak” az 
ennél nagyobb gyermekszámú, akár a 6-8-10-gyermekes szülők között is. Az ún. nagy
családokról tehát semmiképpen sem állítható, hogy ott a szülők kizárólag tudatlanságból, 
iskolázatlanságuk következtében, vagy etnikai hagyományokkal magyarázható okokból 
váltak sokgyermekessé. A  6 - 7  gyermekes édesanyák 9 -1 0  százaléka, a 8 -1 0  gyermek
esek 5 - 6  százaléka továbbtanult és szakképzettséget szerzett.

Általánosságban azonban természetesen igaz, hogy egy családban minél több gyerek 
születik, annál kisebb az esélyük arra, hogy szüleik olyan mennyiségű és színvonalú 
segítséget nyújthassanak számukra a tanulásban, amennyit a jelenlegi iskolarendszer a 
szülői háztól elvár. A szülők iskolázottsága tehát hat a gyerekek generációjára is, 
amelynek továbbtanulási lehetőségei ugyancsak rosszabbak azokhoz képest, akik kisebb 
gyerekszámú családokból származnak.

A 6 éven felüli gyermekek többsége a felvjétel időpontjában iskolai tanulmányokat 
folytatott. Az iskolába már nem járó gyermekek többsége befejezte tanulmányait, de — 
családonként eltérő arányban — nem jelentéktelen azok száma sem, akik kimaradtak, 
akiket be sem Írattak, illetve akiknek az édesanyja azt sem tudja, hogy gyermeke jelenleg 
tanul-e vagy sem.
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A gyermekek iskolai végzettsége családtípusok szerint

(százalékban)
Családtípus 8 általánost el nem 

végzettek aránya
8 általános után 

továbbtanulók aránya
3 gyermekes 0,9 88,9
4 gyermekes 2,4 77,6
5 gyermekes 5,5 58,3
6 gyermekes 10,7 52,1
7 gyermekes 13,3 44,4
8 gyermekes 15,3 40,7
9 gyermekes 16,4 31,9
10 és több gyermekes 22,7 23,4

A  táblázat adatai világosan mutatják a magasabb gyermekszámú családokból származó 
gyermekek hátrányos, kedvezőtlen helyzetét az iskolai végzettség vonatkozásában is. A  
családban élő gyermekek számának emelkedésével nő azoknak a gyermekeknek az 
aránya, akik már az általános iskolát sem fejezték be. Minél magasabb gyermekszámú 
családról van szó, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az iskolából kimaradottak 
csoportját elsősorban az általános iskolából kimaradottak jelentik. A nyolc általános után 
továbbtanulók aránya és a család típusa között egyértelmű, lineáris összefüggés mutat
kozik. Míg a háromgyermekes családokból származóknak igen magas — az országos 
átlagot jóval meghaladó — aránya kezdi meg tanulmányait a középfokú oktatás valame
lyik intézménytípusában, addig a hétgyermekeseknek már kevesebb, mint a fele, a tíz- és 
többgyermekes családokban pedig mindössze 23,4 százalékuk.

Bár nagyságrendjét tekintve nem jelentős az iskolába soha nem jártak aránya, az a 
tény, hogy az általános iskolai tankötelezettség mellőzése mégis kimutatható és tetten 
érhető, mindenképpen figyelmet érdemel. Elgondolkoztató, hogy a 6 évesnél idősebb 
gyermekek 9 százalékánál (6- és többgyermekes családoknál ez az arány már 14 -18% ) 
az anya még azzal sincs tisztában, hogy gyermeke iskolába jár-e, vagy sem. Bár ezek a 
gyermekek jórészt, állami gondozásban vannak, mégis nagyon sivár képet fest a családi 
kapcsolatokról és az anya magatartásáról ennek az alapvető információnak a hiánya.

A  gyermek iskolázottsági színvonaláról kialakított képet tovább differenciálják, egyes 
esetekben tovább sötétítik az iskolai tanulmányok eredményességének és az évismétlések 
előfordulási gyakoriságának adatai. Rossz tanulmányi eredmény miatt az öt- és többgyer
mekes családokból származó gyermekek 26 százaléka kényszerült évet ismételni, s ez az 
arány a gyermekszámmal emelkedik, a kilenc és többgyermekeseknél pedig már megkö
zelíti a 40 százalékot. E nagy létszámú családokból származó gyermekek esetében 
gyakoribb, hogy a rossz tanulmányi eredmény miatti évismétlésre nemcsak egy alkalom
mal, de kétszer-háromszor is sor kerül.

Az adatfelvétel időpontját megelőző, utolsó iskolai év tanulmányi átlagában mutat
kozó különbségek megerősítik a fenti következtetést. Az eltérések elsősorban a két 
póluson, a nagyon jó, illetve a nagyon rossz tanulók esetében mutatkoznak. A három- 
gyermekes családokban a kitűnő és jeles eredményt elért gyermekek aránya háromszor-
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négyszer magasabb, mint a hét gyermeknél többet nevelők esetében, s igaz ez fordítva, 
az utolsó iskolaévet elégséges vagy elégtelen átlaggal befejezőkre is. Közepes tanulmányi 
eredményt felmutatók valamennyi családtípusnál azonos valószínűséggel fordulnak elő.

Az évismétlők viszonylag jelentős arányával összefüggésben magasabb a tanulmányok 
befejezésének, abbahagyásának életkora, mintsem azt a nyolc általánost el nem végzettek 
arányából következtetve feltételezni lehetne. A  többség a magasabb gyermekszámú 
családokban is — bukdácsolva és évet ismételve ugyan — legalább 1 4 -1 5  éves koráig 
iskolába jár. Meg kell azonban jegyezni, hogy van egy néhány százalékot kitevő csoport 
a hét- és többgyermekes családok között, amelyben a gyermekek tanulása igen fiatalon, 
már 12 -13  éves korban lezárul. Hivatalosan a tankötelezettség a 16. életévig tart ugyan, 
de a sokgyermekes családokból származó gyermekek többsége tanulmányait korábban, 
egyes esetekben évekkel korábban fejezi be.

Tanulmányaikat 16 éves koruk előtt abbahagyók aránya
(százalékban)

3 gyermekes családból származók aránya 23,4
4 gyermekes családból származók aránya 36,1
5 gyermekes családból származók aránya 50,8
6 gyermekes családból származók aránya 50,4
7 gyermekes családból származók aránya 63,5
8 gyermekes családból származók aránya 65,2
9 és több gyermekes családból származók aránya 69,8

Mivel a vizsgálati mintában szereplő gyermekek viszonylag fiatalon és családtípusonként 
eltérő életkorban fejezik be tanulmányaikat, általában korai életkorban, de családtípusok 
szerint differenciáltan kezdik meg a keresőtevékenységet is. A  valóban nagy létszámú 
családok esetében (5 és több gyermek) a felvétel időpontjában már dolgozó fiatalok 
mintegy 10 százaléka kezdett el dolgozni 14 évesen, vagy annál fiatalabb korban, és 15 -1 6  
éves korára a háromgyermekes családban élő fiataloknak mintegy 1/5-e, a 9 -1 0  
gyermekes családból származóknak pedig már 6 0 -7 0  százaléka folytatott keresőtevé
kenységet.

A  két kulturális változó — az iskolai végzettség, valamint a család cigány etnikuma
— szorosan összefügg, hatásuk egymást felerősítve jelenik meg. A  háromgyermekes 
családok csoportjában jószerével nem is érzékelhető e két változó egybekapcsolódásának 
kedvezőtlen hatása. Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy a felkeresett anyák 
az adatfelvétel időpontjában még nem fejezték be termékenységüket, így nagy valószí
nűséggel ebben a csoportban is lesznek még olyanok, akik a későbbiekben váltak/válnak 
sokgyermekessé. Már a négy-, öt-, kivált pedig az ennél is többgyermekes szülők körében
— a gyermekek számának növekedésével együtt — egyre nagyobb a cigány származású 
és igen alacsonyan iskolázott szülők aránya, ami mind nyomasztóbb hátrányokat jelent 
a családok számára, s mind jobban beszűkíti a gyermekek esélyeit a társadalmi beillesz
kedésére.
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Miért váltak sokgyermekesekké?

A  Központi Statisztikai Hivatal Népesedésstatisztikai Főosztálya által készített család- 
tervezési vizsgálatok adatai szerint az 1970-es évek elején a házasságra lépő nők mintegy 
90 százaléka előre megtervezi születendő gyermekei számát. Az 1974-ben házasságot 
kötött női kohorsznál a házasságkötéskor tervezett gyermekszám átlaga 2,17 volt és ez
— ugyanezen kohorszot 1980-ban újra megkérdezve — 2,02 — 2,05 körülire csökkent. 
Ez számunkra jó összehasonlítási alap, mivel az általunk vizsgált anyák is nagyjából ebben 
az időszakban, a hetvenes évek elején kötötték első házasságukat.

A  sokgyermekes anyáknak ennél jóval kisebb arányáról, összességében mintegy 60 
százalékukról mondható el, hogy gyermekeik számát előre megtervezték; 37,9 százalé
kuknak egyáltalán nem volt erre vonatkozó elképzelése, további 1,7 százalék pedig 
„tervezőnek” mondta ugyan magát, de terve valahogyan így szólt: annyi gyermeke lesz, 
„amennyit az Isten ad”, „amennyi sikerül”, „a természetre bízza”. A gyermekeik számát 
előre nem tervezők aránya a háromgyermekesek között a legalacsonyabb (25,5 %), s ez 
az arány az életben lévő gyermekek számával rohamosan növekszik: 9 -1 0  vagy több 
gyermek mellett 70 százalék körül van.

Am elmondható az is, hogy a gyermekeik számát előre megtervező nők egy része is 
túlteljesítette tervét. A  tervezett gyermekszám átlaga 2,71; az életben lévő gyermekszámé 
pedig 3,84. Másképpen: ha az összes tervező nő eredeti tervei szerint szüli meg gyerme
keit, akkor közel 50 százalékuk be sem kerülhetett volna adatfelvételünk mintájába, mivel 
43,5 százalék két, 4,8 százalék pedig csupán egy gyermeket hozott volna világra. Három 
gyermeket további 40 százalék szült volna, s a négy- vagy annál többgyermekesek aránya
— az összes nőnél ténylegesen tapasztalt 37 százalék helyett — csupán 13 százalék lenne. 

A  tervezés hiánya, illetve a tervek túlteljesítése szoros kapcsolatban van a nők iskolai
végzettségével:

A sokgyermekes anyák életben lévő gyermekeinek átlagos száma a családtervezés és az 
iskolai végzettség szerint

(gyermekszám-átlag)

Családtervezés
Iskolai végzettség

Nem járt 1 -5
osztály

6 -7
osztály

8
osztály

Közép
iskola

Szakmun
kásképző

Egyetem,
főiskola

összesen

Nem tervezők 7,19 6,13 5,29 4,52 3,61 3,99 3,45 5,05
Tervezők 
A tervezők

6,43 5,23 4,65 3,72 3,27 3,44 3,34 3,84

eredeti terve: 
Életben lévő

3,52 2,79 2,93 2,57 2,67 2,68 3,00 2,71

gyermekek 
száma együtt: 6,96 5,77 4,98 4,03 3,33 3,59 3,35 4,37
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A táblázatból megállapítható, hogy minél iskolázatlanabbak az anyák, annál nagyobb 
annak az esélye, hogy eredeti tervüket — akár többszörösen is — „túlteljesítik”, míg az 
egyetemet, főiskolát végzettek családépítési gyakorlata csak alig haladja meg az eredeti 
terveket. Arra következtethetünk ebből, hogy a magasabb műveltség jobb feltételeket 
teremt a nagyobb gyerekszám tudatos vállalásához, míg az alacsony iskolázottság (vagy 
az iskolázatlanság) inkább olyan helyzetet teremt még az ún. tervező nő számára is, hogy 
szándékai ellenére megalkuvásra kényszerül és elfogad az eredetileg vágyottnál nagyobb 
gyermekszámot.

Vizsgálati mintánkon belül a 20 százalékot sem éri el (19,4 %) azok aránya, akik az 
adatfelvétel időpontjáig éppen annyi gyermeket szültek, amennyit eredetileg elterveztek. 
(Tekintettel arra, hogy ekkor a megkérdezett anyák még nem fejezték be termékenysé
güket, valószínű, hogy ez az arány azóta még valamelyest csökkent is.)

Az interjú során rákérdeztünk azokra a motívumokra is, amelyek következtében — 
mind a tervező, mind pedig a nem tervező nők — végül is úgy döntöttek, hogy vállalják 
újabb és újabb terhességük kihordását és a gyermek világrahozatalát. E motívumok 
tartalmát, összetevőit, szerkezetét a Demográfia 1991. évi 3-4. számában mutattuk be, 
ezért e helyen nem foglalkozunk vele részletesen. Annyit azonban megemlítünk, hogy 
összességében az anyák több, mint egyharmada — bevallása szerint — nem szándéko
san, hanem mintegy „véletlenül” esett teherbe. Meglehetősen nagy a hagyományok 
szerepe is: a sokgyermekes szülők számottevő része maga is ún. nagycsaládból származik, 
így számára természetes az átlagostól, megszokottól eltérő családépítési gyakorlat. Igen 
elenyésző azok aránya, akik anyagi megfontolásokból, a szociális kedvezmények elérése 
miatt vállalkoztak a nagyobb gyermekszámra. Ez mindenképpen cáfolja azokat az 
ellenvetéseket, miszerint a nagycsaládosok fokozott anyagi támogatása következtében 
elszaporodnak azok a családok, amelyekben a szülők nem képesek a gyermekek megfe
lelő nevelésére. Más oldalról azonban az is igaz, hogy a sokgyermekes anyák teljes 
mintáján belül még a 10 százalékot sem éri el azok aránya, akik eleve, a házasságkötés 
időpontjában tudatosan sok gyermeket terveztek — kizárólag abból a megfontolásból, 
hogy szeretik a gyermekeket, hogy nagy családot kívánnak — s ezt a tervüket meg is 
valósították. Túlnyomó többségük nem tudatos elhatározással vált sokgyermekessé, 
hanem többé-kevésbé a véletlen, vagy más körülmények (a férj kívánsága, új házasság- 
kötés stb.) folytán. Kérdés, hogy ez az alapvetően nem tervező magatartás milyen 
védekezési gyakorlattal párosult, alkalmaztak-e fogamzásgátlást a teherbeesések szabá
lyozására, vagy a nem tervező magatartás egyben a fogamzásgátlók alkalmazásának teljes 
elutasítását is jelentette-e.

A megkérdezett anyák egynegyede soha, semmilyen fogamzásgátlót nem alkalmazott. 
Ez az arány, figyelembe véve az anyák viszonylag fiatal életkorát és azt a tényt, hogy még 
a legidősebbek is propagatív életszakaszukat az orális fogamzásgátló berobbanásának, a 
fogamzásgátlók egyre általánosabbá válásának időszakában kezdték, mindenképpen 
magasnak nevezhető. Ezt alátámasztja a KSH longitudinális termékenységi vizsgálatai
nak a 15 -39  éves házas nők fogamzásgátlási adataival való összehasonlítás is. Az 1986. 
évi vizsgálat szerint a házas nők mindössze 9 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem
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alkalmaz semmiféle fogamzásgátlást. Ezek szerint tehát a sokgyermekes anyák között a 
soha nem védekezők aránya háromszor gyakoribb, mint a házas női népességnél általá
ban. A  kapott érték azonban, figyelembe véve az anyák egy részének viszonylag alacsony 
iskolai végzettségét és a cigány származásúaknak az országos átlagot meghaladó arányát, 
mindenképpen reálisnak tűnik. A  nem védekező magatartás szoros összefüggést mutat 
a családnagysággal. Míg a háromgyermekes családokban az anyáknak mindössze 10 
százalékánál volt megállapítható, hogy eddigi termékenységtörténetük során soha nem 
védekeztek teherbeesés ellen, a hat- és többgyermekes anyák esetében a nem védekezők 
aránya már közel 50 százalékos. Ezek az adatok is azt bizonyítják — mint arra már 
többször utaltunk — , hogy a háromgyermekes anyák társadalmi-demográfiai jellemző
ikkel, magatartásukkal jól simulnak a felnőtt, házas női népességhez, vagyis a háromgyer
mekes anyák igazából nem tekinthetők sokgyermekeseknek, vagy legalábbis nem rendel
keznek a sokgyermekesek sajátos megkülönböztető jegyeivel.

Arra a kérdésre, hogy mi volt a védekezés elutasításának indoka, a nem védekezők 
több mint egyharmada említette, hogy a véletlenre, a természetre kívánta bízni, teherbe- 
esik-e, vagy sem.

Nem védekező sokgyermekes anyák megoszlása a védekezés elutasításának indoka szerint

A  nem-védekezés indokait családnagyság (gyermekszám) szerint vizsgálva jelentősek a 
különbségek. Az „egészségre károsnak tartja” vélemény, melynek hátterében inkább 
megfelelő ismeretszinten alapuló, észérvekkel alátámasztott, tudatos magatartás sejthe
tő, elsősorban a háromgyermekes, illetve általában a magasabban iskolázott anyákra volt 
jellemző. A  „véletlenre”, a „természetre bízza” szempont előfordulási gyakorisága 
egyenes arányban nő a gyermekek számával, s hasonló tendencia figyelhető meg a „félje, 
élettársa nem akarta, hogy védekezzen” motívum említésénél. Az utóbbi elsősorban a 
cigány származású nőknél játszik meghatározó szerepet.

A  védekezési magatartásról az eddig leírtakban az arra a kérdésre adott válaszokat 
elemeztük, hogy a sokgyermekes anya alkalmazott-e fogamzásgátlást élete folyamán. A  
magukat védekezőknek vallók esetében még nem derült ki pontosan, hogy ez a védekezés 
mennyire volt rendszeres vagy rendszertelen, s változott-e az egyes terhességek között. 
Hiszen az is lehetséges, hogy az anya csak bizonyos gyermekszám után alkalmaz fo

(százalék)
Véletlenre bízta 
Egészségre károsnak tartja 
Férje (élettársa) nem akarta 
Nem ismert megfelelő módszert 
Zavarónak tartja 
Számít az AB lehetőségére 
Egyéb ok
Nem kíván válaszolni 
Összesen

36.6
29.0
11.6 
2,6 
2,2 
1,2 
9,0 
7,8

100.0
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gamzásgátlást a további teherbeesések megakadályozására. E kérdés megválaszolása 
céljából megvizsgáltuk az anyák védekezési magatartását az egyes terhességek között. 
Érthető módon a védekezők aránya az első terhesség előtt volt a legalacsonyabb; ekkor 
a háromgyermekesek 10 százaléka, a négy- és ötgyermekesek 5 százaléka, a hat- és 
többgyermekeseknek mintegy 1 százaléka védekezett csupán.

A terhesség sorszámával párhuzamosan nő a védekezők aránya, de almintánként igen 
differenciáltan. Míg a háromgyermekes nők közel fele már a harmadik terhességet 
megelőző időszakban is alkalmazott fogamzásgátlást, addig a hat- és többgyermekes 
anyáknál a védekezők aránya maximum 20 százalék, szinte függetlenül a terhesség 
sorszámától (vagyis akkor sem védekeztek intenzívebben, amikor már elérték az adat
felvételidőpontjában meglévő gyermekszámot). Más szóval, az általánosságban („...élete 
folyamán...”) megállapítható védekező arány korántsem jelent rendszeres védekezési 
magatartást; inkább csak esetleges, rendszertelen, egy-két esetben (vagy hosszabb-rövi- 
debb ideig) alkalmazott fogamzásgátlást. Ennek az esetleges magatartásnak az eredmé
nyeként a sokgyermekes anyák terhességeinek száma átlagosan mintegy 50 százalékkal 
volt magasabb, mint ahány élő gyermekük volt. Érdekes módon ez az 50 százalékkal 
magasabb teherbeesési arány mindegyik almintánál szinte azonos, vagyis a háromgyer
mekeseknél ugyanolyan arányban fordul elő negyedik és magasabb sorszámú terhesség, 
mint a nyolcgyermekeseknél a kilencedik és magasabb sorszámú teherbeesés.

A sokgyermekes anyát termékenységtörténete vizsgálatakor részletesen, minden 
egyes terhességgel kapcsolatban kérdeztük a tehességet megelőző védekezési gyakorlat 
felől, továbbá arról, hogy akart-e terhes lenni vagy sem a teherbeesés időpontjában, 
esetleg későbbi időpontban. Az elemzés során eltekintettünk azoktól a terhességektől, 
amelyek művi, illetve spontán abortusszal végződtek, miután a művi abortusszal végződő 
terhességeknél a megszakítás ténye önmagában jelzi, hogy nem kívánt terhességről volt 
szó. A spontán abortusszal végződő terhességek esetén pedig nem rendelkezünk meg
bízható információval arról, hogy a terhesség szüléssel vagy művi abortusszal végződött 
volna-e: az ilyen retrospektív információk valóságértéke igen bizonytalan. Vizsgálatunkat 
leszűkítettük azokra a terhességekre, amelyek szüléssel (élve- vagy halvaszületéssel) 
végződtek. Ezeknél megnéztük, hogy az anya, visszatekintve adott sorszámú terhességé
re, azt kívánt, vagy nem kívánt terhességnek minősíti-e. Miután a vizsgált terhességek 
túlnyomó többsége élveszületéssel végződött, talán megengedhető az az indirekt követ
keztetés, hogy a nem akart terhességekből származó gyermekek „nem kívánt” gyermek- 
szülésnek minősíthetők. Úgy véljük, ez a következtetés azért is elfogadható, mert 
tapasztalataink szerint — és ez a nemzetközi szakirodalom megállapításával is egybeesik 
— utólag, a megszületett gyermekről az anya ritkábban vallja be, hogy eredetileg nem 
akarta, nem kívánta, mintsem megfordítva, hogy egy kívánt, tervezett gyermekről állítsa 
azt az évek távlatából, hogy a terhesség szándéka ellenére következett be. A nem kívánt 
terhességek közé nem soroltuk be azokat, amelyekről az anya úgy nyilatkozott, hogy bár 
a terhességet a bekövetkezése idején nem akarta, később mégis örült volna a születendő 
gyermeknek.
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A  következő adatsor azt mutatja be, hogy az utolsó gyermek megszületéséről az anyák 
hány százaléka nyilatkozik úgy, hogy ezt a terhességet nem akarta.

Nem akart terhességek aránya az utolsó, legfiatalabb gyermek esetében

Nem akarták a....
(százalékban)

3 gyermekesek 3 . terhességet 24,1
4 gyermekesek 4 . terhességet 32,6
5 gyermekesek 5 .terhességet 43,3
6 gyermekesek 6 . terhességet 42,6
7 gyermekesek 7 .terhességet 48,9
8 gyermekesek 8 .terhességet 50,7
9 és többgyermekesek 9. és további terhességet 52,9

Az adatokból azonban elhamarkodott lenne azt a következtetést levonni, hogy a nem 
kívánt terhesség a megkérdezett anyáknál csak az utolsó gyermek esetében fordult elő, 
és a korábbi terhességek mindegyike vagy meghatározó többsége „kívánt” lett volna. A  
„nem akart” terhességeket sorszám szerint vizsgálva a következő megállapításokat 
tehetjük:

Az első és második terhességek túlnyomó többsége kívánt, de az öt- és többgyermekes 
anyák esetében mintegy 7 - 8  százalék azok aránya, akik visszatekintve úgy nyilatkoznak, 
hogy már akkor is akaratuk ellenére estek teherbe. Ez az arány kicsi, de az attitűd mégis 
figyelemre méltó. A nem kívánt terhességek száma a harmadik terhességig nem számot
tevő, majd a negyedik terhességnél 2 5 -3 0  százalékra, az ötödiknél 40 százalék körülire 
emelkedik, s ezt követően lényegesen nem változik. Az adatok azt mutatják, hogy a 
küszöb a negyedik terhességnél van, vagyis az „igazán” sokgyermekes — az öt- és 
többgyermekes — anyák jelentős része (közel fele) legfeljebb négy gyermeket hozott 
volna világra, ha megfelelően tudta volna szabályozni terhességét. Következtetéseink 
helytállóságát alátámasztják a gyermekvállalási motívumok vizsgálatával kapcsolatos 
megállapításaink is, nevezetesen, hogy az anyák jelentős része azért vállalkozott legkisebb 
gyermekének világrahozatalára, mert „teherbe esett, és nem akarta megszakítani”. Az 
előbbiek fényében azonban nagy valószínűséggel állítható, hogy ez a motívum nemcsak 
a legkisebb gyermek születésénél, hanem már korábbi terhességeik kihordásánál is 
meghatározó szerepet játszott.

Összefoglalás és következtetések

A  sokgyermekes családok témakörében végrehajtott kutatás eredményei azt mutatják: 
három-négy gyermek felett már egyre inkább az jellemző, hogy az anya nem kívánja újabb 
és újabb terhességét, ám — különböző okokból — nem tudja szabályozni a teherbeesést. 
A  társadalom szélére sodródott, szakképzetlen, iskolázatlan, rendkívül rossz anyagi 
körülmények között élő rétegekben nő — minél súlyosabbak, minél nehezebbek e
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feltételekj annál inkább — az esély arra, hogy a szülők családépítési gyakorlata nélkülöz 
mindenfajta tudatosságot.

Ám az eredmények azokat a véleményeket is igazolni látszanak, melyek az átlagosnál 
több gyermeket vállaló, nevelő családok heterogén jellegére hívják fel a figyelmet. 
Alaptalannak tűnnek tehát mindazok a sommás megállapítások, miszerint a sokgyerme
kes családok kizárólag vagy elsősorban cigányok, antiszociálisak, felelőtlenek. Nem  
kevésbé alaptalan a sokgyermekes szülők általánosító, egyoldalúan pozitív megítélése, 
„piedesztálra emelése”. Kétségtelen tény mégis, hogy e családokban a gyermekszám és 
a kutatás során róluk kialakított kép között negatív előjelű a kapcsolat; míg a három- és 
négygyermekes családok társadalmi jellemzőik és életvitelük alapján jól illeszkednek a 
társadalom átlagába, addig a magasabb gyermekszámú családokra inkább a társadalmi 
marginalités jellemző. Az átlag azonban nem jelent, nem jelenthet általánosítást, s ahogy 
a három- és négygyermekes családok között vannak a társadalom — olykor jelentős — 
segítségére rászoruló, olykor pedig szinte deviánsnak mondható családok, ugyanúgy a 
magasabb gyermekszámúak között is találunk igen pozitív életvezetésű, a nagycsaládos 
státuszt tudatosan vállaló, arra már a házasságkötéskor felkészülő, az átlag feletti 
mutatókkal jellemezhető családokat.

A sokgyermekes családok jelenleg is — és nagy valószínűséggel — a jövőben is a 
társadalomnak csak töredékét jelentik, s nem várható tőlük az ország népesedési prob
lémáinak megoldása, a termékenység csökkenő trendjének megállítása vagy megfordítá
sa. Ugyanakkor el kell- ismerni, hogy az átlagosnál nagyobb áldozatvállalásuk pozitív 
hatásaiból az egész társdalom részesül, tehát szükségszerű és indokolt, hogy a társadalom 
anyagi és erkölcsi támogatás formájában kifejezze elismerését. A sokgyermekes családok 
sokfélesége azonban felveti, hogy a gyermekek esélyegyenlőségét, jövőjét nem biztosí
taná-e jobban a természetbeni és pénzbeli támogatásoknak a jelenleginél differenciál
tabb, sokkal inkább „családra szabott” felosztása. Ennek egyik útja lehetne, hogy a 
sokgyermekes családok anyagi támogatását, a pénzbeli és a természetbeni juttatások 
arányának meghatározását a jelenleginél nagyobb mértékben tegyék az — e családok 
életvitelét és életkörülményeit jobban ismerő — önkormányzatok feladatává és köteles
ségévé.
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TÁJÉKOZÓDÁS

Haskó Katalin

A  X X I. S Z Á Z A D  A Z  A N A R C H IZ M U S  É V S Z Á Z A D A ?  
T É Z ISE K  A Z  A N A R C H IZ M U S R Ó L 1

Sainte-Beuve, a XIX. századi neves irodalmár, Proudhon barátja és tisztelője azt jósolta 
a nagy anarchistáról röviddel Proudhon halála után írt könyvében, hogy száz év kell ahhoz, 
hogy nézeteit megértsék s az anarchizmus valóra váljon. Georges Gurvitch francia 
szociológus a Proudhon halálának centenáriumán tartott kollokviumon (1965) magabiz- 
tosan jelentette ki: ez az idő valóban elérkezett, az anarchizmus évszázadában járunk. 
1970-ben, két évvel 1968 értékrelativizáló eseményei után, Jean Bancal francia újságíró, 
közgazdász, Proudhon és az anarchizmus szenvedélyes híve, már nagyobb távlatokba néz: 
,yA világ gazdasági és filozófiai fejlődése Keleten és Nyugaton, a félelmek és remények, 
a meginduló párbeszédek egyaránt azt bizonyítják, hogy Proudhon a XXI. század 
prófétája (Bancal 1970:11. 234). S végül még egy megállapítás, mintegy évtizeddel 
későbbről, Henri Arvonnak a XX. századi anarchizmus lehetőségeit kutató könyvéből: 
„A XX. század utolsó ötven éve a bizonyíték rá, hogy csak az etatista szocializmus 
társadalmi és gazdasági kudarca után lehetséges az anarchista elvek realizálása” (Avron 
1979:97).

A világ azóta valóban jelentősen megváltozott. Nyugat-Európában 1968 jelezte azokat 
a társadalmi és politikai konfliktusokat, amelyek már túlmutattak az indusztriális társa
dalom alapproblémáin. Új kérdések és értékpreferenciák jelentek meg, amelyek többek 
között a posztmaterialistának, posztmodernnek nevezett szellemi áramlatban nyertek 
kifejezést. Földcsuszamlás következett be, más jelleggel s más problémákat jelezve ugyan, 
Kelet-Európábán is. Összeomlott a szocializmusnak nevezett társadalmi és gazdasági 
kísérlet. A politika színterén ma a rendszerváltás által inspirált szellemi áramlatok, 
irányzatok tobzódnak s keresnek autentikus kifejeződést. S közben az emberiség hama
rosan átlépi a XXI. század küszöbét. Ebből a perspektívából van értelme annak, hogy 
feltegyük a kérdést: vajon az immár több mint másfél százada élő és ható anarchista 
mozgalom és ideológia, amely — hol látványos, hol periférikus felbukkanásával — két 
évszázad viharait élte túl, talál-e teret a maga számára a XXI. század eszmeáramlatai 
között? Beválnak-e a jóslatok?

Ehhez kívánok néhány megjegyzést fűzni, tézisszerű — s ezért szükségképpen leegy
szerűsítő — formában.

1. Az anarchizmus mozgalma általános filozófiai és világnézeti szempontból sajátos 
utat járt be. Igazából sohasem volt esélye гита, hogy egy gy2ikorlati társadalmi kísérlet 
tartós szereplőjévé váljon. Önmagát tagadta volna meg, ha hívei az „archiát” állandóan 
— még a forradalmi baloldalon is — újratermelő világ teljes jogú polgárai kívántak volna
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lenni. Úgy is fogalmazhatnánk: nem erre a világra való volt. Saját táborán és a sajátjának 
gondolt társadalmi bázisán belül sohasem engedett az anarchikus állapot közvetlen 
érvényesíthetőségének maximájából: még akkor sem, amikor a szocialista mozgalmakon 
belül hegemón szerepre vállalkozott; vagy amikor indulatait a valóságos vagy vélt 
ellenfelekkel szemben az egyéni terror eszközeivel mutatta ki, és rettegésben tartotta 
Európa uralkodó famíliáit. Az anarchizmus így végső soron single issue mozgalom.

A kiindulópontul választott egyéni szabadság és szuverenitás lényegében liberális 
elvének táradalmi megvalósulásához a tekintély teljes lerombolását szabja feltételül. Ha 
az anarchizmus elsődleges megkülönböztető jegye az elvi rangra emelt tekintélyellenes- 
ség, akkor időben és térben rendkívül tágan, már-már parttalanul értelmezhető. Nemegy
szer maguk az anarchista ideológusok állították az anarchista eszmeiség „örök emberi” 
voltát, s a történelemben messze visszanyúlva keresték és jelölték meg világszemléletük 
forrásait.4 Ebből az aspektusból az is jogosult, hogy különböző eszmerendszereknek, 
irodalmi vagy képzőművészeti alkotásoknak is keressük anarchista „elemeit”.5 E kiszé
lesített szóhasználat kényszerének engedve nevezi tudományelméleti koncepcióját anar
chistának Paul Feyerabend, az igazság mibenlétét relativizáló filozófus is (1986:45).

így viszont a protestálás bázisa strukturálisan és szociálisan egyre kevésbé körülhatá
rolható érdekterület. A társadalomkritika hordozójává — mintegy alanyi, felvilágosult 
állampolgári jogán — egyre inkább az egyén válik; s ez a tendencia egyre erősebb lesz 
azzal, hogy a művelődés és a képzés világa a társadalom egyre szélesebb csoportjai 
számára válik hozzáférhetővé, s egyre inkább kielégülnek a primer szociális szükségletek. 
Problémáik legfejlebb globális értelemben „strukturálisak”, rosszkedvűket közvetlenül 
személyes jogaik, emberi minőségük sérelme okozza.

2. A  régi anarchizmus és a mai anarchizmus-jelenség közötti eltérés nem értelmezhető 
ennek a történelmi fejleménynek a figyelembevétele nélkül. A XIX. századi anarchizmus 
még közelebb állt a kor szociális mozgalmaihoz, ami nemcsak a társadalom strukturális 
sajátosságaiból fakadt, hanem abból is, hogy általános volt még a társadalom radikális 
átalakíthatóságának a hite, s az anarchizmus is pozitív jövőképpel szállt versenybe az alsó 
osztályok megnyeréséért. Minden politikaellenessége dacára politikai, a szocialista, 
illetve a „szociális” mozgalom aktív részese, sőt hangadója kívánt lenni. Proudhon, 
Bakunyin és mások is úgy gondolták, hogy birtokában vannak az anarchista jövő hori
zontális elrendezésen, kölcsönösségen és szolidaritáson alapuló Nagy és Egyedül Igaz 
Tervezetének, amelyhez okvetlenül meg kell nyerniük a társadalom megváltoztatásában 
legdinamikusabbnak bizonyuló erőket. Az anarchizmus tehát ebben a formában törté- 
netileg és szociológiailag sőt politikailag is messzemenően konkrét mozgalom volt. 
Konkrét történelemhez kötődött a szociális küzdelmekbe való közvetlen bekapcsolódása, 
illetve a szociális-szocialista mozgalmak megnyeréséért folytatott értelmiségi-elitista 
elméleti és politikai viták eredményeképpen.

Az 1840-es években az anarchista nézetekkel fellépő Proudhon kapitalizmuskritikája 
igen erősen kötődik egyrészt a francia kapitalizmus, a Lajos Fülöp fémjelezte liberalizmus 
fogyatékosságaihoz, másrészt a Párizsban burjánzó szociális-szocialista nézetek közötti 
vitákhoz, főleg az autoriter, a közösséget és közösségiséget az egyén szuverenitásának
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hátrányára hangsúlyozó nézetekhez. Ezekkel szemben követeli Proudhon az egyén 
szabadságának védelmét és keresi azt a „harmadik utat”, amelynek alapja az önző 
liberális individualitás és magántulajdon aszociális rendszerével (A tulajdon lopás!), 
valamint az individualitást elfojtó anonim kollektivizmussal szemben az individuumok 
mint tulajdonosok szolidaritása (Haskó 1988).

Hasonló képletet mutat Mihail Bakunyin és Pjotr Kropotkin anarchista szocializmusa 
is. Bakunyin éppen a liberalizmus individualizmusával szemben tért hódító szocialista 
gondolat etatista megoldásai ellenében fogalmazza meg a szocialista közösségiség esz
méjét olyan antietatista koncepció keretében, amely a hierarchiák és az erőszakgyakorlás 
lehetőségét kizárva oldja fel az egyéni szuverenitás biztosítása és a közösségi „újrater
melés” ellentétét (Bakunyin 1984:260). Kropotkin alapélménye viszont, amely „anarchis
ta kommunizmusának” avagy „kommunista anarchizmusának” egyik forrása, már a 
liberalizmus gyengülésével előtérbe kerülő tömegdemokrácia, az egyénnek a politikai 
rendszerbe integrálódása, illetve ennek nem kívánatos következményei.

Az anarchista szocialista tan, illetve szociális mozgalom továbbélését a XX. századig 
követhetjük. Formái regionális sajátosságokhoz, tradíciókhoz, kulturális mintákhoz, 
nemzeti karakterekhez kötődnek, s a politikai elrendeződés legkülönbözőbb sávjaiban 
jelennek meg. Míg Európában elsősorban a szocialista mozgalmakhoz kapcsolódnak, 
addig Amerikában Proudhon és Bakunyin hatása főként a monopolizálódással szembeni 
ellenállás keretében érvényesült s vette védelmébe — lényegében konzervatív törekvés 
jegyében — az individualitást (Osgood 1889:22). Európában viszont, az anarchisták 
munkásmozgalmon belüli háttérbe szorulása ellenére is, bőséges tér nyílt az anarchista 
mozgalmak számára, különösen ott, ahol a szociáldemokrácia keretében integrálódó 
munkásmozgalom autoritativ struktúrákat épített ki és bürokratizálódott. A századfor
duló anarchoszindikalizmusa ezért már jórészt „kívülállóként” vívja harcát a kapitaliz
mussal és a bürokratizált és autoriter mozgalmi formákkal.

3. Az anarchizmusnak különösen azokban az országokban sikerült nagyobb hatást 
kifejtenie vagy jelentősebb mozgalmat létrehoznia, ahol konfliktusosán, későn vagy 
ellentmondásosan ment végbe az iparosodás és a „modern” politikai intézményrendszer 
kialakulása, illetve ahol az intézményesülés — többnyire erős munkásság és munkás- 
mozgalom hiányában — képtelen volt széles társadalmi rétegeket integrálni. Ez figyel
hető meg a XIX. században az ún. latin országokban: Franciaországban, Olaszországban, 
Spanyolországban. Túl a latin országok politikai kultúrájának az anarchizmus számára 
egyébként is kedvező közegén, Franciaországban a Harmadik Köztársaság demokratikus 
intézményrendszerének gyengesége és ellentmondásai (a formálódó pártok civakodásai, 
a munkásképviselet széttöredezettsége, a Dreyfus-per, a boulangerizmus6 és az ideoló
giai csatározások (amelyekből kimaradtak a társadalomban egyre jelentősebb súlyú 
kispolgári és munkásrétegek) is hozzájárultak ahhoz, hogy az anarchizmus színeiben 
fellépő hatalom- és politikaellenes terror „hősei” (Drachkovitch 1966:77) szimpátiát 
ébresszenek. Ennél is jelentősebb azonban az anarchoszindikalizmus és a főleg francia 
eredetű anarchoszindikalista ideológia létrejötte (Goriely 1984).
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Oroszországban, ahol a múlt század végétől tartanak számon anarchista csoportokat 
(s itt nem a narodnyik merénylőkre gondolunk), az anarchizmus mint mozgalom 1918- 
1919-ben Nyesztor Mahnónak köszönhetően ért el látványos eredményt. A  későn és torz 
formában meginduló politikai artikulációval, valamint az autoriter bolsevizmussal szem
ben Ukrajnában jelentős paraszti tömegek váltak Mahno anarchista „programjának” 
hívévé. A  „kultúrálatlan” és „primitív” parasztokat vonzották Mahno szabadságot, 
közösségiséget elutasító nézetei (Voline 1982), már csak azért is, mivel közel álltak a 
hajdani obscsinatradíciók értékrendszeréhez. Mindenesetre az általános „értékvesztés
ben”, illetve „értékrelativizálódásban” a mahnói anarchizmus biztosabb pontokat jelen
tett, mint az autoriter bolsevizmus és a különböző politikai pártok ideológiája és gya
korlata.7 Olaszországban az I. világháborút követő gyárfoglaló és földfoglaló mozgalmak
nak is kísérőjelensége volt az anarchizmus. Spanyolországban pedig (ahol persze már a 
XIX. századtól erős affinitás alakult ki az anarchizmus iránt) a monarchiából a demok
ráciába való átmenet és a polgárháború növesztette jelentőssé a XX. század első 
évtizedeiben az anarchoszindikalizmust a szakszervezeteken belül.

Ezzel szemben Angliában, ahol a parlamentáris rendszer pártokhoz kapcsolódó 
formája a legklasszikusabban alakult ki, a politikai rendszer nem hagyott „lefedetlen” 
területeket, sőt még a munkásmozgalomnak is a békésebb, liberálisabb formái fejlődtek 
ki. A  másik ellenpélda Németország, ahol a nemzeti történeti minta és politikai kultúra 
hatására létrejött rendkívül erős és hierarchizált „mintapárt” kizárta jelentősebb anar- 
chista mozgalom megjelenését.

4. A  szociális mozgalmakhoz kapcsolódva az anarchizmus kettős dilemmával találta 
magát szembe. Egyrészt — akarata ellenére — „politikaivá”, másrészt „utópiává” kellett 
válnia, amennyiben az anarchista jövő nemcsak eszme, de megvalósítható, az „igazság” 
(s ez а XIX. század tömegideológiáiban még metafizikai tény!) alapján álló konstrukció 
is. A  politikai és mozgalmi értelemben vett önmegvalósítás ugyanakkor az anarchizmust 
is bevonta abba a taktikai vitába, amely a szociális mozgalmak mindenkori forradalmi és 
reformista áramlata között folyt, s amely mögött a modern társadalom, nevezetesen a 
kapitalizmus értékelését és meghaladásának lehetőségeit érintő nézeteltérések húzód
tak meg.

A z anarchisták színezték forradalomnak és reformizmusnak а XIX. századi és а XX. 
század eleji mozgalmak számára feloldhatatlan dilemmáit. Abban minden anarchista 
gondolkodó egyetértett, hogy az adott társadalom átalakítása anarchista társadalommá 
forradalomnak tekinthető változás. Ezt azonban szembeállítják azzal a — mind a polgári, 
mind a szocialista eszmekörben fellelhető — gondolattal, amely szerint a forradalom 
mindenekelőtt politikai forradalom, a politikai-hatalmi viszonyok átrendeződése, még 
ha a szocialista nézetek végső célnak a társadalmi átalakulást tekintik is. Az anarchizmus 
forradalmon a társadalom szervezésének új alapra helyezését, mindenekelőtt a politikai 
intézményrendszer lerombolását érti és a hatalom kiküszöbölését, társadalmi forra
dalmat, amely mellőzi a politikát. Természetesen az anarchizmusnak is szembe kellett 
néznie azzal az ellentmondással, hogy a politikai intézményrendszer, az állam lerombo
lása politikai cselekvés, s amennyiben erőszakos módon történik, nem mentes az autori
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tás, az erőszakban megnyilvánuló hatalom érvényesítésétől. Ezt a dilemmát Bakunyin, 
egy ideig Kropotkin, a II. Internacionálé anarchistái, valamint a szindikalizmushoz 
kapcsolódó anarchista mozgalom az „egyszeriség” elvével oldották fel, mondván, hogy a 
társadalom és intézményei „totalitást” alkotnak, s ezért bármely egyszeri cselekvés 
(direkt akció, lázadás), amely a globális rendszer valamelyik elemét éri, az egész 
összeomlásához, megsemmisüléséhez vezet (Tóth 1988). Az anarchizmuson belül ez a 
nézet nevezhető forradalminak, mivel a felszámolandó kapitalizmus vonatkozásában 
elfogadja, legitimálja (bár nem feltétlenül óhajtja) a radikális tömegcselekvést és tömeg
erőszakot.

Ehhez a korabeli anarchista értelemben vett irányzathoz kapcsolódott a századvég 
(főleg az 1880 — 1890-es évek) Európát megrettentő merényletsora, amelyet — az 
1881-ben tartott anarchista és szociálforradalmár kongresszuson elfogadott „tett propa
gandája”, valamint néhány anarchista dinamitos robbantást ajánlgató (Johann Most) 
módszere alapján9 — az akkori hivatalos propaganda, de a közfelfogás is az anarchiz
mussal azonosított. Anélkül, hogy ennek részletezésébe merülnék, csak néhány, a terro
rizmust az anarchizmustól elválasztó tényre hívom fel a figyelmet. Az anarchizmus mindig 
több volt az erőszakot is elfogadó „forradalmi” anarchizmusnál. Számos olyan terrorcse
lekményt varrtak a mozgalom nyakába, amely csak igen áttételesen nevezhető anarchis
tának, s lényegében eltér az anarchista ideológiától. Ilyen volt például II. Sándor cár 
meggyilkolása — amely narodnyik hatás alatt állók akciója volt — , vagy azok a gyilkos
ságok, amelyeket kifejezetten bűnözők követtek el.

Ugyanakkor kétségtelen, hogy olyan anarchisták, mint Johann Most vagy az olasz 
Errico Malatesta (aki csoportjával öldökléseket is végrehajtott), a „tett” és az erőszak 
propagandájának emberei voltak, s ideológiai rokonság kapcsolta össze őket a szentként 
tisztelt és komoly tudósnak tartott Kropotkinnal és a modern irracionalizmusra fogékony 
Georges Sorellal. Nem kétséges, az anarchizmust is megérintette a klasszikus liberaliz
mus összeomlásának és a tömegtársadalom kialakulásának válságos időszaka. Az anar
chizmuson belül megjelenő erőszak és terror bomlástermék volt, amely a korabeli 
társadalom más bomlástermékei mellett és azokkal rokonságban politikatörténeti szem
pontból az elmondottakon kívül azzal is összefüggött, hogy az anarchista szervezetek 
hatósági zaklatása feloszlásukhoz s az egyéni akciók elszaporodásához vezetett. Az 
anarchizmus azonban éppen tömegmozgalomként talált választ a kihívásra: a szindika- 
lizmus sikeresen szocializálta újra s terelte békésebb mederbe a kötődéssel és orientációs 
zavaraival küzdő anarchista indulatokat. Ebben az értelemben joggal jelenthette ki 
Kropotkin egyik tanítványa, Jean Grave: az anarchisták nem gyilkosok (Drachkovitch 
1966:77).

A másik irányzat, amelyet reformista anarchizmusnak nevezhetünk, Proudhon nevé
hez kapcsolódik, illetve az ún. amerikai libertáriánus anarchizmusban gyökerezik, s 
Gustav Landaueren keresztül főleg a XX. század különböző anarchista csoportjainak 
ideológiáira gyakorolt hatást. Természetesen a „reformizmus” itt megintcsak nem a 
modern társadalmi irányzatok reformizmusát jelzi. Az Eduard Bernstein nevével fémje
lezhető modern reformizmus ugyanis (bár nyilván nem véletlen, hogy Bernstein Marxszal
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szemben nemegyszer éppen Proudhonra hivatkozik (Masko 1989) olyan politikai nézet - 
rendszer, amely a kapitalista társadalom gazdasági és hatalmi-politikai intézményeinek 
reformálhatóságára vonatkozik. A reformista anarchizmus lényege ezzel szemben a 
módszer, az eszköz békés és „reformista” jellegében van. A forradalmár anarchizmussal 
ugyan megegyezik a fennálló totális tagadásában, tőle eltérően azonban ezt a fennállót 
nem egyszeri rajtaütéssel, hanem fokozatosan kívánja lebontani. Lebontani, illetve 
építeni. Proudhon a tulajdon „lassú tűzön” való elégetéséről beszél (Proudhon 1988:371), 
Landauer azt gondolta, hogy a kapitalizmus a párhuzamosan kialakított szocialista 
piaccal való versenyben elvéreztethető. E sajátos reformizmus ugyanakkor összekapcso
lódik a történelmet a diszkontinuitás és kontinuitás dialektikájában értelmező koncep
cióval, amely Proudhonnál is megtalálható. Proudhon ugyanis, miközben a kapitalizmus 
gazdasági és kulturális kritikáját Marxhoz hasonlóan megpróbálta „tudományos” alapon 
elvégezni, olyan ellentmondásokba ütközött, amelyeket az őt követő anarchistáknak máig 
sem sikerült megoldani. Ilyen volt mindenekelőtt a kizsákmányolás megszüntetésének és 
ugyanakkor az árutermelés, a pénz, a piac, a konkurencia intézményeinek, ösztönző 
hatásainak a megőrzése, illetve összehangolásuk problémája. A másik dilemmát egyen
lőség és szabadság „összeférhetetlenségének” örök ellentmondása okozta (Bozóki — 
Sükösd 1991b).

Mindenesetre e problémákon az anarchista teória úgy lépett át, hogy az ipari társa
dalom dinamizáló elemeit olyan konstrukcióba helyezte (figyelmen kívül hagyva, hogy 
ezzel elvesztik korábbi funkcióikat), amely lehetetlenné teszi, hogy továbbra is az ember 
„alávetését”, „kizsákmányolását” és „szolgaságát” eredményezzék. A lényeg tehát a 
„konstrukció”, amelynek titkait az emberi természet egyetemes törvényei őrzik. A 
törvényeket „felfedezni” kell (Proudhon), és hagyni, hogy szabadon érvényesüljenek 
(Soréi). Az embereket tudatosságra kell nevelni, a törvények tudatára kell nevelni 
(Proudhon, Landauer, Lev Tolsztoj, Schmitt Jenő Henrik), mégpedig úgy, hogy e 
nevelésben olyan természetes, jog előtti kategóriák szerepeljenek normaként, mint a 
szabadság, az igazságosság és az egyenlőség.

Ha az ember felszabadul minden elnyomás, kényszer alól, s felismeri, hogy felelős a 
tetteiért, ha igazságosan cselekszik, az elég ahhoz, hogy az így létrejövő társadalom 
tagjainak a legszélesebb autonómiát és szabadságot garantálja. A gazdaságban ezzel 
méltányos verseny jön létre, ami a társadalmi szervezet egyetlen természetes formája, 
mivel a gazdaság működése közben spontán kialakuló harmónián nyugszik (ezek a 
nézetek mutatják a manchesteri iskola közgazdászainak hatásait).

A  gazdasági egyensúly anarchista értelmezése Proudhon nevéhez kapcsolódik. Ha 
öröknek vesszük a közgazdaságtan kategóriáit (piac, árutermelés, konkurencia, kereske
delem és — igaz, korlátozottként felfogott — tulajdon), akkor Proudhon szerint a 
kapitalizmus felszámolásában nem az ellentétek közötti harc a fontos (e tekintetben a 
hegeli nézetekre épülő marxi koncepcióval vitatkozik), hanem a kiegyensúlyozás. Nem a 
szintézisben feloldódó forradalom, hanem az ellentétek kiegyensúlyozása, a szintézisben 
való „összebékítése”. Az egyszeri és gyors forradalmi megoldással szemben a proudhoni 
„szociális forradalom” ezért hosszas, sőt talán soha be nem fejeződő forradalmi folyamat
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(Proudhon 1988:19). Hasonlóan fogalmaz Alexander Berkman jó néhány évtizeddel 
később: )rA forradalom egy evolúciós folyamat betetőzése... Nem pusztítani akar, hanem 
a dolgokat a köz javára átvenni. A viszonyokat kívánja átszervezni a köz érdekében” 
(Berkman 1991:317). Az erős proudhonista hatás alatt álló bostoni anarchista, Benjamin 
R. Trucker pedig a következőket írja a múlt század hatvanas éveiben: „A történelem azt 
mutatja, hogy a szabadság tökéletesebbé teszi az embereket, és a nagyobb emberi 
tökéletesség a szabadság növekedését teszi lehetővé... De a propagandatevékenység 
akkor hatékonyabb, ha az intézményekre és a körülményekre irányul, s nem közvetlenül 
az emberi természetre. Ezért mi nem a jóság evangéliumát prédikáljuk, hanem a 
társadalmi törvényeket tanítjuk.” (Osgood 1889:23) S éppen ezért a reformista anarchiz
musnak nincs szüksége az erőszakra és vérontásra: „... a forradalom (társadalmi forra
dalom, — H. K.) csak az agitáció, a kutatás, a tapasztalás és a passzív ellenállás révén 
valósítható meg, a vérengzés után ugyanott vagyunk, ahol voltunk... Az állam eltörlésén 
annak a hamis filozófiának vagy inkább gigantikus hazugságnak a lerombolását értjük, 
amely szerint a nép beleegyezik abba, hogy korlátozzák, és hogy ne ismerje meg saját 
ügyeit. A szabadság filozófiája mindenütt alkalmazható... Amikor filozófiánkat a régi 
helyére állítjuk, akkor a paloták, templomok és a fegyverraktárak természetesen dara
bokra hullanak.” (Osgood 1889: 23)

A nagyobb problémát a második kérdés, a szabadság és egyenlőség kérdése okozta. 
Végül is Proudhon, Tücher, Landauer az ellentmondást más-más módon oldja fel, ám 
valamennyien a szabadság primátusának az elismerésével. Proudhon — miután szigorú 
kritikát gyakorolt felette —  a szabadság garanciái érdekében szán funkciót a tulajdon 
korlátozott jogának (Proudhon 1865:138), az amerikai individualista anarchisták formai
lag ugyancsak megőrzik a tulajdont, Landauer pedig az anarchista szocializmus céljául 
az anyagi viszonyok átalakítása helyett az individuumok szabadságát és erkölcsi egyen
lőségét tűzi ki (Neumann 1977).

Az ún. reformista áramlat tehát a társadalmi forradalom olyan felfogását jelenti, 
amely a rombolásban, a régi politikai intézmények tagadásában engesztelhetetlenül 
radikális, miközben e lebontásban elutasítja az erőszakos akciók szerepét.

5. Az eltérések ellenére az anarchizmus teoretikusainak világszemléletében felfedez
hetők azok a közös értékek és viszonyok, amelyek ma az anarchista örökség lényeges 
tartalmának tekinthetők. Stefan Morawski „fenomenológiai” analízise (1977) a követke
ző alapértékeket tartja tipikusnak az anarchizmus szempontjából:

-  A spontenaitás és a társadalmi ösztön elve

Ha az anarchisták határozottan elutasítanak valamit, akkor az a társadalom „csinálható- 
sága” és a vele összefüggő intellektualizmus. Filozófiájuk szerint a társadalmi spontane
itás és az individualitás alapját képező ösztönök belső kapcsolata és szabad működése 
eredményezi az emberi természetnek és a társadalmi igazságosságnak megfelelő társa
dalmi rend létrejöttét. Az „anarchista társadalom” perspektívája tehát azon a törekvésen 
alapszik, hogy szabad mozgásteret teremtsnek az emberi ösztönök kibontakozásának,
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illetve közösségiségteremtő erejének. Két ösztönről van szó ebben az „antropológiában”: 
az önfenntartás ösztönéről és a társadalmi ösztönről. Ahogy előrehalad a történelem, 
úgy erősödik fel az utóbbi ösztön, amely kiindulópontja és forrása a szabadságra 
törekvésnek és az egyenlőség vágyának.

A z  anarchisták gondolatrendszerében fontos szerepet játszik a „természet” fogalma. 
A z enjber — vallja Proudhon — a saját tudását megvalósító természet. Az emberi 
természetben ugyanakkor Proudhon szerint dialektikus feszültség és ellentét rejlik. Az 
emberi természet ugyanis egyrészt egoista és lázad mindenféle kényszer ellen, másrészt 
azonban benne rejlik a szociabiütás, azaz fogékony és érzékeny a másik egyén jogai iránt. 
A  magányos állapothoz kapcsolódik a szabadság ösztöne, a társas állapothoz az igazsá
gosságé. Csak amikor a két ösztön egyensúlyra jut, jöhet létre a mutualizmus, az uralom 
nélküli közösség állapota: a közösség elfogadása a közösség érdekében. Bakunyin a 
természet paradigmájaként használt „élet” fogalmát ütközteti a „rend” fogalmával. Az 
élet a metafizikus és teleologikus renddel szemben álló emberi teremtés és alkotás, 
amelynek győzelme az anarchista társadalom létrejöttével azonos. D e hasonló szemlé
letmód található az anarchizmus többi teroretikusánál is, azzal a különbséggel, hogy a 
későbbi generációt képviselő és más eszmei áramlatok befolyása alatt álló Soréi a 
„képzet” és az „intuíció” fogalmával helyettesíti a természet fogalmát, és új — tegyük 
hozzá: veszélyesebb — tartalmat kap antiintellektualizmusa is, amikor a tudatos cselek
vés helyébe egyfajta forradalmi mítosz (a bergsoni élan vital társadalmi megfelelője) és 
vele az erőszak lép.

-  A  közvetlen akciók és a szabad szerveződések elve

A z anarchizmus végig szemben állt a szocialista mozgalmak racionalizált és bürokratizált, 
tömeg és elit kettősségében mozgó politikai képződményeivel. A  tömeg önszerveződé
sének, „szabad asszociációjának” vetnek gátat és a társadalmi ösztönök hatását kötik 
gúzsba az ilyesfajta intézményesülések. Az ösztönökön alapuló, s ezért sok vonatkozás
ban „naturalizált” társadalmi fejlődés organikus jellege eleve biztosítani látszik a jövő 
uralommentes társadalmának kibontakozását, s minden racionális, tervező beavatkozás 
(amelynek mértékét tekintve természetesen az anrchisták sem juthattak közös nevezőre) 
csak a spontán folyamaton belül, annak kísérőjelenségeként, azaz szigorúan a közösség
hez kötötten merülhet fel. S ez annál inkább így történik, minél jobban előrehalad az 
anarchista társadalom megteremtése, minél inkább közkinccsé válnak a régi társada
lomban fényűzésnek számító magas kultúra vívmányai.

Másrészt, az ösztönök azért válhatnak az organikus fejlődés hordozóivá, mert egy
szerre bennük rejlik a rombolás és az építés mozzanata. Ennek következtében döntő 
különbséget eredményez, vajon a „közösségi asszociációk” építő oldala, a horizontális 
szerveződés spontán kibontakozása kerül-e előtérbe, vagy az erőszak, a spontán tömeg
lázadás, az általános sztrájk, a tömegintuíció és mítosz stimulációja.
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-  A z antiautorizmus, az antietetizmus elve

Ez az anarchizmusnak a politika nyelvére lefordított lényege, fő tartalma, amely konk
rétan az államellenességben, a hatalom- és politikaellenességben, az egyházi hierarchia, 
a hatalmi pozícióba jutó bürokrácia stb. elutasításában nyilvánul meg. Az állam genezise 
az erőszakhoz (katonai erőszakhoz és katonai hódításhoz — Bakunyin), a tulajdon szülte 
erőszakhoz (Proudhon) stb. kapcsolódik, s az anarchista társadalom csak az állam 
felszámolásával válik lehetővé. Az anarchisták ezért örökös harcot vívnak az állam 
minden megnyilvánulási formája ellen, elutasítják a politikai pártokat mint e harc 
eszközeit, elutasítják a kormányzás minden formáját, szolgálja akár a kisebbség (monar
chia), akár a többség (demokrácia) érdekeit. Máig hat az anarchista jelszó: „minden 
hatalom megront”, hiszen az anarchisták úgy tartják, a politikai pártok az érdekharcban 
egymás legyőzésére és nem meggyőzésére törekszenek.10 Az embert nem képviselheti 
más, csak önmaga, s ez a szélsőséges megfogalmazás odáig megy, hogy Stimer (1991:77) 
még a törvény és a jog érvényesítését is elvitatja a társdalomtól. (S mivel ez demokrácia- 
ellenességet is jelent, érthető az az ellenszenv, amely az anarchista mozgalmakat a 
világban még ma is körülveszi.) Az anarchizmus ennek az elvnek a nevében utasítja el 
még a szakbürokráciát is (kivétel pl. Proudhon), mert az manipulálhatja a döntéseket 
vagy a közvéleményt, s ezzel az egyénekre kényszeríti akaratát. Kíméletlen kritikában 
részesültek a klasszikus anarchizmus idejében még hierarchikus és autoriter s az állam
mal szoros kapcsolatot tartó egyházak, amelyeket még az ún. „vallásos anarchizmus” 
(Schmitt Jenő Henrik, Tolsztoj) is elutasított, mondván, az egyházi szervezet eltorzította 
a vallás isteni eredetét (Woodcock 1975:208).

Ellentmondásos és tisztázatlan koncepciót alakított ki az anarchizmus a tudományról, 
az értelmiségről és a rendszeres gondolkodásról. Ez utóbbit általában elutasították, 
legmesszebbre e tekintetben Soréi ment, aki a tudományos elmélkedést az állam és az 
egyház ártalmasságával azonosította, mert tekintélyelvűsége megfékezi az ember cselek
vőképességét, szellemi kreativitását (Kolakowski 1975). Ezért ítélik el az értelmiséget a 
szellem parazitájaként, a gondolkodás bürokratájaként. Az értelmiségçllenesség mély 
hatást gyakorolt az anarchoszindikalizmus ideológiájára, amelyben az sajátos ouvrieriz- 
mussal, a munkásság fertőzésmentes erkölcsi érzékének eltúlzott értékelésével párosult 
(Piron 1910:89). Bár a klasszikus gondolkodók e tekintetben kevésbé szélsőségesek, 
ismeretes, hogy Proudhon Homérosz tevékenységét alig tartotta többnek a cipész mun
kájánál (Proudhon 1926b:229), bár a társadalom megszervezésében nagy szerepet szánt 
a tudománynak; Bakunyin támadta az „öntelt” tudósokat, s még a tudós Kropotkin is 
helyesnek tartotta, ha a művészeket és gondolkodókat időről időre fizikai munkára 
fogják.
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-  A  kapitalizmus éles kritikájának elve

A  kapitalizmus anarchista kritikája ennek totális tagadását jelenti, kizsákmányolás és 
szolgaság rendjeként, amely gúzsba köti a szabadságot. A globális elítélésen túl ugyan
akkor az anarchisták alig foglalkoztak a tőkés termelés folyamatainak, a liberális polgári 
társadalom szerveződésének elemzésével; a tudományos vizsgálat igényével és kísérleté
vel csupán Proudhonnál találkozunk. Nem véletlen, hogy éppen ezzel vív ki magának az 
anarchizmuson belül saját pozíciót.

Eltérnek a nézetek a kapitalizmus történelmi szerepének a megítélésében is. Míg 
Kropotkin egészében tévedésnek és történelmi hézagnak tekinti (Morawski 1977), 
Proudhon és Bakunyin a pozitivizmus, illetve a marxizmus hatására elismeri gazdasági 
és kulturális eredményeit.

A  kapitalizmust elítélő anarchisták az adott történelmi kontextusban elfogadták az 
osztályharcot (Proudhon, Bakunyin, anarchoszindikalizmus), s az ember felszabadítását
— akárcsak a marxizmus — a „munkásosztály” feladatává tették. (Itt persze, igen nagyok 
az eltérések, hiszen Bakunyin, később Kropotkin és Mahno igen sokat várt a parasztságtól 
mint a tiszta erkölcs és „forradalmi” erő hordozójától.)

-  A  szabadság mint abszolút érték elve

A z  anarchizmus valamennyi axiologikus irányzata a szabadságot teszi meg legfőbb 
értékké. Az egyén és az individuális szabadság a kiindulási pontja, s ezen még az sem 
változtat, hogy a tömegcselekvés irracionalizált szemléleteiben végül is háttérbe szorul. 
Az individualitást és a szabadságot hangsúlyozó anarchizmus a liberális korszak gyerme
ke még akkor is, ha az ipari társadalmak nagy megrázkódtatásainak és társadalmi 
harcainak hatására az anarchizmus jelentős képviselői szembekerülnek a liberális balol
dallal szemléletükben, és világképük márcsak a valóság elleni lázadást támogató szociális 
és kulturális közeg sajátossága révén is kaotikusabb. Nincs olyan klasszikus anarchista, 
aki ilyen vagy olyan mértékben ne öltött volna „apostoli” pózt, akiben a tudós és a hívő, 
sőt a fanatikus karakter ne ötvöződött volna.

Levonhatunk-e valamilyen következtetést ebből a fenomenológiai analízisből? Any- 
nyit feltétlenül, hogy minden társadalmi, kulturális és tudományos korszakváltás a 
kapcsolódások történetiségére világít rá, s ismételten felveti az anarchista eszme és a 
történelmi feltételek viszonyának újragondolását.

6. Az anarchizmus társadalmi kötődéseinek újragondolását szükségszerűen váltotta ki 
a modern társadalom fejlődése. Az anarchizmus antikapitalizmusának egyik jellegzetes
ségét „mélyről jött” szociális-politikai mozgalmi formái jelentik, ennek minden követ
kezményével. A kapitalizmus nemcsak konkrét kizsákmányolási formái miatt vált kritika 
tárgyává, hanem modernitása miatt is. Az anarchizmus ezért nem volt mentes attól, amit 
Lukács György romantikus antikapitalizmusnak nevezett, s amelyben a múlt mintái, 
közösségi formái és kötődései válnak a kapitalizmuskritika kiindulópontjává. Az anar-
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chizmus tiltakozott az ellen, hogy a kapitalizmus kiszakítja az egyéneket organikus 
közösségeikből és tőlük idegen hatalmaknak szolgáltatja ki őket.

Ugyancsak a „mélyről jött” szociális formák következménye, hogy az anarchista 
világszemlélet korszerűség tekintetében elmarad más elméletektől. Proudhon, Bakunyin 
vagy Kropotkin világképe lényeges pontokon alulmarad a konkurens társadalmi nézetek
kel, így Marxszal vagy később a reformistákkal szemben. Erősebb a metafizikus paradig
mához kötődés, a mozgalom szociálpszichológiája s benne az érzelmi oldal, a 
tradicionális keresztény szegénységi mozgalmak rezonációja, a kvázi-vallásos hit az 
emberi jóság tényszerűségében, s abban, hogy az emberi jóság társadalmi érvényesülését 
ösztönözheti a szegénység állapota. A századforduló nagy értékbomlása, több forrásból 
táplálkozó forradalomvárása csak erősítette (és egyúttal egyre paradoxabbá is tette) ezt 
a jellegzetességet.

A szociális anarchista tradíció továbbélése az 1930-as évek polgárháborús Spanyolor
szágának anarchistáin keresztül a munkásönigazgatás mai anarchista képviselőiig nyo
mon követhető. Mégis a XX. század sok szempontból kihúzta a talajt az anarchizmus és 
a szociális mozgalom kötődései alól. A forradalmi eszkatológiát legyőzte a szociális állam 
és a reformizálódó munkásmozgalom. Mindez együtt járt a mozgalom nagymértékű 
szekularizálódásával, az integrációs kötődések fellazulásával. A XX. század totalitárius 
kísérletei pedig egyértelművé tették, hogy minden, a modern társadalom demokratikus 
intézményrendszerét célba vevő radikális kezdeményezés csak messzebb visz a szociális 
és társadalomjobbító szándékok megvalósulásától. Kiüresedett, s legfeljebb szűkebb 
szubkultúrákban élhet tovább mindenféle transzcendencia, világjobbító terv. 1968 anar
chista feliratai („Legyünk reálisak, kíséreljük meg a lehetetlent!”) paradox módon akár 
a régi anarchista felfogások önkritikájának és egyszersmind „csakazértis” továbbélésének 
tekinthetők.

7. Ez a „győzelem” vagy félsiker, akárcsak a természet feletti emberi győzelem (amit 
már Kropotkin is az új kor alapvető kérdésének tartott) nem vezetett azonban ahhoz, 
amit a klasszikus anarchisták a modern kor végkifejletének tekintettek. Az anarchisták 
által lebecsült modern racionalitás győzelme ellenerő nélkül maradt: a „társadalmi 
ösztönök” metafizikai túlértékelésével szemben a munkámegosztásos társadalom pola
rizáló hatása nagyon is történetileg formálja és nagymértékben természetéhez köti az 
ember szükségletrendszerét. Szociológiailag és történelmileg nézve egy pillanatig sem 
csodálkozhatunk ezen. A nagyobb tömegek számára is hozzáférhetővé vált jólét és 
biztonság igazában egészen új jelensége a nyugati történelemnek, s nem csoda, hogy ez 
az élmény hosszú távon is programozni képes az egyének szükségletrendszerét és 
társadalmi elvárásait. A korszerű és radikális baloldali társadalomkritika sem minden 
alap nélkül lát materiális alkut a modern társadalom stabilitása mögött.

Mindez azonban a modern társadalom „természettörténetének” csupán az egyik 
oldala. A másik a „szűk keresztmetszetek” termelésének, az állandó nagy átalakulások
nak és mobilitásnak a története. A modern társadalom egyszerre elégít ki és hagy 
kielégítetlenül, kényszerít önkorrekcióra újabb és újabb szükségleteket. Az 1960-as évek 
diákmozgalmai, a libertárius mozgalmak különböző típusainak kibontakozása azt mutat
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ják, hogy túl a szociális kielégítettség relatív és lokális újragondolásán, a társadalmi 
protestálás mélyebb okai is jelen vannak a modern társadalomban.

Ez az új típusú protestálás az emancipálódó egyén és a társadalom sokoldalú intéz
ményesült hatalmi struktúrája relációjában bontakozik ki. Persze nincs is olyan jelentős 
történelmi mozgalom — beleértve az anarchizmust —, amely a modern korban végső 
soron ne ebben a relációban bontakozott volna ki. Szociológiai értelemben mégis 
történelmi nóvumról beszélhetünk. Először is: ez a mozgalom messzemenően önállósul, 
strukturálisan tagoltabb, mint az intézményesített és szociáldemokratizálódott tömeg- 
mozgalmak (a totalitárius mozgalmakkal, s még inkább „végkifejletekkel” az anarchiz
mus természetesen mindig radikálisan szemben állt). Modernitáskritikájának „globa- 
lizálásával” kilép a hagyományosan baloldali és egyfajta „materiális alkura”11 redukált 
alkurendszerből és az ahhoz kötődő társadalomkritikából, új, közvetlenül az egyén 
szabadságát és autonómiáját érintő kérdésekre és értékekre koncentrál, ehhez kapcsolva' 
szociális kritikáját és más társadalmi csoportokhoz fűződő szolidaritását is. Másodszor: 
а П. világháború utáni nyugati társadalmak fejlődése kibővítette a szabadidő társadal
mának kereteit, beleértve a képzés világát is. Az intézményesített érdekképviseleti és 
politikai rendszer mellett (és ellenében) megnövekedett a társadalmi önszerveződés 
lehetősége, de igénye is. Az „új társadalmi mozgalmak” ebben az új típusú társadalmi 
térben bontakoztak ki, és kezdik ki a modern társadalom hierarchikus és bürokratizált 
viszonyait és értékrendszerét. S bár ebben benne rejlenek spontán és „ösztönös” elemek 
és a múlt — akár forradalmi — tradíciójának hatásai is, igazi társadalmi hatását mégis 
abban a kritikában és ösztönzésben nyerheti el, amely a társadalom korábbi értelemben 
vett radikális megváltoztatását (ehhez a mai társadalomszemlélet tapasztalatra orientált 
és szekularizált szemlélete aligha biztosít támpontot, s szociálpszichológiai alapjai is 
meszszemenően kimerültek) tűzi zászlajára, hanem az egyén veszélyeztetettségének 
(globális problémák), szabadságának és autonómiájának kérdéseit feszegeti a modern 
társadalom egyre hatalmasabb intézményesült és bürokratizált világával szemben.

A  mai anarchizmusban továbbra is jelen van az utópizmus, a világmegváltás mozzana
ta. Ez 1968 anarchistáit éppúgy jellemezte, mint a mai Kelet-Európa fekete zászlók alatt 
a Kreml tövében vonuló anarchistáit, vagy a háború ellen, a kisebbségek védelmében és 
az etatizmus különböző formái ellen fellépő egyéb mozgalmakat és törekvéseket. De van 
egy racionalízáltabb, a liberális tradíció libertariánus vonalához közelítő tendencia is mint 
értelmiségi alapállás és kontesztálás az intézmények és a mögéjük bújt hatalmi törekvések 
elidegenítő és az egyén mozgásterét korlátozó beavatkozással szemben. Mi több: az egyé
ni szabadság nevében és az intézményesített uralom ellenében szerveződő kisközösségek 
életmódja és moralitása ellenpontozza a nagy társadalom uralkodó morálját és ideológiá
ját, értékrendszerét. S az utcára menve — ó, a hatalom korlátolt reflexei — kiváltják a 
hatalom reagálását még akkor is, ha csupán állampolgári jogukkal élve, ám egy konzerva
tívabb közeg számára eleve deviánsnak bizonyuló kisebbségi véleményt képviselnek a 
modern társadalomban uralkodó materiális és szellemi hatalmakkal szemben.
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A mai anarchizmus ebben a modernizáltabb és szekularizáltabb formájában sajátos 
módon oszcillál a szociális kérdések és saját belső, személyiségépítő programja között. 
A jövő dönti el, hogy (esetleg új utópiák jegyében) a szociális kérdések felé mozdul-e el 
erősebben, vagy pedig kis köreinek önépítésére helyezi a hangsúlyt. Az anarchizmusban 
mindkét lehetőség benne van: a rombolásé éí az építésé egyaránt. Ahogy Morawski 
mondja: „Az anarchizmus mindazoknak szól, akik nem szűntek meg utópista termino
lógiában gondolkodni, korunk kóborlovagjainak, a jó ügyek prófétáinak, akik a még 
civilizálatlan természet közösségeiben keresnek menedéket, vagy valamilyen harcot 
kezdenek a hatalom, a pénz és az értelem elidegenült erői ellen.” (Morawsi 1977) Tegyük 
hozzá: Kelet-Európa még egy frontvonalat kínál, és ez nem más, mint a leküzdetlen 
történelmi múlt konzervatív tekintélyvilága.

Jegyzetek

1 Az alcímet Paul Feyerabendtől (1986) kölcsönöztem.

2 Idézi: Jean Bancal (1970:1.17).
•a

1965-ben Brüsszelben jelentős szociológusok (Georges Gurvitch), történészek (Annie Kriegel, Dániel 
Guerin, Georges Goriely) és közgazdászok (Bancal) elemezték és állították Proudhon aktualitását (L ’ 
actualité de Proudhon. Univeristé Libre de Bruxelles, Bruxelles 1967.)

4 Proudhon (1926a:31) például az Ószövetségben ábrázolt állapotokra hivatkozott.

5 Ezt teszi Bozóki András és Sükösd Miklós (1991a).

6 Boulanaer az amúgy is ingatag Harmadik Köztársasággal szemben az 1880-as évek végén — a mo- 
narchistákkal a háta mögött — soviniszta és revansista politikát hirdetett, felszítva a tömegek Német
országgal szembeni ellenséges érzelmeit.

7 Mahno „parasztjai” száműztek minden hierarchiát és tekintélyt, egyfajta „népgyűlésen” számoltatták el a 
megbízott katonai „vezetőket” (Voline 1972: 272).

A német származású Johann Most másutt talált népesebb követőkre, az 1890-es évek elejének lázadó 
„fiatal” szociáldemokratái nem tudtak jelentősebb mozgalmat létre hozni, Gustav Landauer is inkább 
irodalmár anarchistának tekinthető.

Johann Most F o rra d a lm i h a d tu d o m á n y  címmel jelentet meg könyvet az Egyesült Államokban a múlt század 
végén, amelyben a nitroglicerin, a dinamit, a különféle bombák és gyutacsok készítését, illetve felhasználását 
ismerteti.

10 A gondolat Tocqueville-től származik (Tocqueville 1983:160).

11 Ezzel a kérdéssel foglalkozik Hülvely István két tanulmánya (1987; 1991).
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Hárs Á gnes

A  NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓ NÉHÁNY 
PROBLÉMÁJÁRÓL.
Szakirodalmi áttekintés

A  nemzetközi migráció kérdése Magyarországon hosszú évekig — könnyen magyaráz
ható okokból — korántsem uralta a társadalomtudományokat. Igen gazdag az irodalma 
viszont azokban az országokban, ahol a kevésbé zárt határok, s ennek megfelelően 
kevésbé zárt munkaerőpiacok lehetővé tették a határokon keresztüli áramlást.

A migrációval kapcsolatos nézetek alábbi vizsgálatában a gazdasági és társadalmi 
okok miatti mozgásokra, a munkaerőpiaci összefüggésekre összpontosítok, a nagyszámú 
politikai, jogi stb. kérdésfelvetést figyelmen kívül hagyva. A fejlett országokba irányuló 
bevándorlást elemezve nem foglalkozom a kibocsátó országok gazdaságát és társadalmát 
érintő kérdésekkel, a harmadik világon belül zajló migrációs áramlások sajátosságaival.

Az ismertetés szándékoltan nem követi az egyes irányzatokhoz tartozó könyvek és 
tanulmányok számszerű arányait. Az első rész a mindmáig uralkodó klasszikus migrációs 
irodalmat és kritikáját, a második a migráció újabb magyarázatait mutatja be.

I. A migráció hagyományos magyarázatairól

A  migrációval foglalkozó elméleti és empirikus munkák egy része explicit vagy implicit 
módon az egyensúlyelmélet axiomatikus feltételezéseivel él, más része éppen e feltevések 
valóságidegenségének igazolására törekszik. A nemzetközi migrációkutatásban egyértel
műen különválik két fő — egymással vitatkozó — elméleti megközelítés: az egyensúlyi 
tradíció és a történeti-strukturális iskola.

1. Behaviorista és egyensúlyi tradíció

a ) A taszítás és vonzás (push and puli) elmélete
A  push and puli (taszító és vonzó) erőkről szóló elemzés Ravenstein múlt századi brit 
statisztikus nevéhez kötődik. Eszerint nincs alapvető különbség a belső és a nemzetközi 
migráció között. A belső migrációról — korábban — írt cikkében azt állítja, hogy a két 
pont közötti migráció fordítottan arányos távolságukkal, hogy a migrálók egyértelműen 
a nagy kereskedelmi vagy ipari centrumokat preferálják, és hogy a migráció lépcsőzetes, 
kezdetben a közeli városokba, majd ezután esetleg a leggyorsabban fejlődő városokba 
irányul. Végül megállapítja, hogy a városi lakosság kevésbé hajlamos a belső migrációra, 
mint a mezőgazdasági települések lakói.

A nemzetközi migrációról szólva a közlekedés, az ipar és a kereskedelem fejlődése 
szükségszerű következményének tartja a migrációs folyamatok növekedését. A  taszító és 
vonzó erők egymásra hatásában pedig a gazdasági motiváció fontosságát hangsúlyozza.
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A  leendő migrálót a fogadó ország felé taszítják az otthoni gazdasági feltételek és oda 
vonzza az ígéretesebb környezet csábítása.

Feltéve, hogy a társadalmak létrehozzák az egyensúlyt és a migráció instrumentális a 
munkaerő és egyéb erőforrások elosztásában, a fő kérdés a szelektivitás lesz. Ilyen kérdés 
például a migrálók és nem migrálók társadalmi és pszichológiai tulajdonságainak különb
sége, az asszimiláció a kibocsátó területen és/vagy a célországban. A „taszítás és vonzás” 
elv követői az egyes országok nyeresége és vesztesége szempontjából vizsgálják a mun
kaerőmozgás általános mintáit (például Lee 1966).

b ) Egyensúlyi és neoklasszikus migrációs modellek

Ebben a megközelítésben a migráció az egyén önkéntes és racionális kalkulációjának az 
eredménye, aki gazdasági pozíciójának a javítására törekszik. A migrációs folyamat ezen 
egyéni döntések összességéből adódik. A munkaerőmozgás aggregált folyamatának 
nagyságát és irányát a föld, a munka, a tőke és a természeti erőforrások egyenlőtlen 
térbeli eloszlása okozza:„A munkások azon foglalkoztatási lehetőségek felé igyekeznek, 
amelyek a legnagyobb hozadékot ígérik számukra, ahol hosszú távú gazdasági és foglal
kozási előrehaladásuk kilátásai is erősebbek. Összegezve: hosszú távon a kibocsátó ré
giók és országok, a fogadó régiók és országok, valamint a migrálók is jól járnak” (Öncü 
1990:177-178).

A  migráció egyensúlyi modellje jól ismert elméleti premisszákat tartalmaz és a 
társadalomkutatás egy szélesebb irányzatában honos szofisztikáit módszertani eszközök
kel dolgozik. Jó példája ennek George Borjas (1989) cikke. A szokásos kérdéseket veti 
fel: 1) Mi határozza meg, hogy valamely befogadó országba mekkora migrációs áramlás 
irányul és annak milyen a szakképzettség szerinti öszetétele? 2) Hogyan alkalmazkodnak 
az idegenek a befogadó ország gazdaságához? 3) Milyen a bevándorlók hatása a befogadó 
ország gazdaságára?

Az elemzésében Borjas bevezeti az „immigrációs piac” kategóriáját, ahol az egyén a 
költségek és hasznok mérlegelésével dönt a helyzete változtatásáról. Az egyének orszá
gok közötti allokációja — az ő leírásában — az állások közötti allokáció problémájához 
hasonlít. Ez a megközelítés szerinte „azoknak a migrációs áramlási típusoknak a nagyon 
jól átlátható — és empirikusan ellenőrizhető — kategorizálásához vezet, melyek abban 
a világban vetődnek fel, ahol az egyének a ’legjobb’ országot keresik” (Borjas 1989:461). 
Ily módon felállított modellje segítségével egyébként — az Egyesült Államok cenzus
adatai alapján — arra a fontos következtetésre jut, hogy a bevándorlók hatása igen kicsi 
a hazai lakosság béreire és foglalkoztatási lehetőségeire, viszont jelentős saját — 
bevándorló — csoportjuk béreire.

Bach és Sehr ami (1982) tanulmánya arra mutat rá, hogy a migráció egyensúlyelméleti 
értelmezése a hetvenes évek derekától a neoklasszikus modell dominanciája irányába 
tolódott el. Példa lehet erre az alábbi frappáns — szigorúan neoklasszikus szemléletű 
— idézet is, mely azt igyekszik igazolni, hogy a migráció kétféle megközelítése — a 
neoklasszikus modell és a „taszítás és vonzás” elmélete — egyazon dolog kétféle 
megfogalmazása: „Gyakran csupán az emberi tőke elméletének egy nyers változata az a
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megközelítés, amely a migrációs döntéshez vezető tényezőket két csoportba osztja 
aszerint, hogy a mezőgazdasági területekről ’taszították-e’ el az egyént avagy az urbani- 
zálódott területek felé ’húzták’ őket. Ha azt állítjuk, hogy a taszító tényezők az erősek, 
nagyjából ugyanazt mondjuk, mint ha azt állítanánk, hogy a migráció haszonáldozat-költ- 
sége (opportunity cost-ja) alacsony.”3

Bach és Schraml hangsúlyozza továbbá, hogy a kínálati közgazdaságtan népszerűsége 
— a recesszió jól ismert restrikciós migráció-politikájával társulva — a bevándorlók 
egyéni tulajdonságainak vizsgálatára irányította a figyelmet.4 Az emberi tőke elméletének 
képviselői vetik fel az idegen munkaerő asszimilációjának a szempontjait, hangsúlyozva 
az újabb bevándorlók értékeinek, motivációinak, sőt intelligenciájának a számbavételét. 
Ez a jól megfontolt érdekeket támogató logika egy gyakran hangoztatott elméleti 
abszurdumhoz vezet: a politikai és gazdasági válságoktól szorongatott kibocsátó orszá
goknak azt sugallja, hogy a külföldön vállalt munka nem szolgál mást, mint a legjobbak 
önfejlesztését, továbbképzését.

Az egyensúlyi modellek igyekeznek a nemzetközi migrációs irodalom legújabb felis
meréseit is beépíteni. Ezen elmélet túlsúlya és politikai meghatározottsága nyilvánvaló 
a vele vitatkozó történeti strukturális iskolával szemben.

2. Történeti strukturális m egközelítés

A z  1970-es évek elején a klasszikus, egyensúlyi, behaviorista modellt bíráló új nézetek a 
nemzetközi politikai gazdaságtannak és az egyenlőtlenségek globális rendszerének a 
premisszáira épültek, nyíltan tagadva a neoklasszikus „taszítás és vonzás”-értelmezése- 
ket. A  hangsúly a makrofolyamatokra, a szélesebb történeti-strukturális erőkre helyező
dött át, mondván, hogy ezek inkább meghatározzák a munkaerőáramlás előfeltételeit és 
irányát, mint az egyéni döntések mikrokontextusa. A munkaerő migrációját nem tekintik 
önálló, diszkrét, magában elemzendő jelenségnek, hanem mint a szektorok, régiók és 
nemzetek közötti egyenlőtlen fejlődés lényeges komponensét vizsgálják (Wallerstein 
1983).

Amint arra áttekintő cikkében Aristide Zolberg (1989) rámutat, alig negyedszázada 
még többé-kevésbé érvényesek voltak a „klasszikus” migráció-elmélet Ravenstein meg
fogalmazta állításai. Az eltelt időszak változásai nyomán azonban „az elméleti problé
mákat és hangsúlyokat a változó társadalmi valóság fényében módosítani kell.” (Zolberg 
1989:404) Az újabb megközelítések Zolberg szerint 1) történelmiek, nem abban az 
értelemben, hogy a múlttal foglalkoznak, hanem hogy a térben és időben végbemenő 
változó sajátosságokat tartják szem előtt; 2) általában strukturálisak és nem individua
listák, az egyéni cselekvést korlátozó társadalmi erőkre koncentrálnak (különösen a 
kapitalizmus és az államok dinamikájára); 3) globálisak, amennyiben a nemzeti egysé
geket a transznacionális és intemacionális gazdasági és politikai folyamatok által befo
lyásolt, átfogó nemzetközi társadalom egységeinek tekintik; s végül 4) kritikaiak, hozzá
járulnak a társadalomtudományok demisztifikáló és helyreigazító feladatához, amikor a
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nemzetközi migráció következményeit elemzik mind a kibocsátó és a fogadó országok, 
mind pedig a migránsok szempontjából.

Olyan világban, ahol igen jelentős különbség van az egyes országok között, a határok 
az általános egyenlőtlenség fenntartásának is eszközei. A  migráció m agyar ázat áb an a 
korábban szokásos érvelés helyett — az áramlások mozgatórugója az egyének aggregált 
mozgása mint a különböző lehetőségekre adott válasz — mindinkább teret nyer az az 
értelmezés, mely az emberek mozgását a nemzetközivé váló, a migrációt strukturálisan 
meghatározó, kapitalista gazdaság din tunikájával magyarázza.

A  strukturalista szemléletű írások a nemzetközi migrációt, a területi és országok 
közötti fokozódóan egyenlőtlen fejlődés folyamatában szemlélik, amely a kapitalizmus 
logikájából származtatható és a kizsákmányolás fokozódásával függ össze. A tanul
mányok egy része marxista, neomarxista indíttatású, míg mások inkább a dependencia- 
elmélettel és institucionalista elemekkel érvelnek az egyensúlyi szemlélet ellen.5

A  strukturalisták egyik jellegzetes kérdése a bevándorló munkaerő szerepére vonat
kozik a „centrum” — a fejlett ipari társadalmak — munkaerőpiacán. A  választ a 
nemzetközi egyenlőtlenségek, a klasszikus tartaléksereg elvében lelik meg. Úgy vélik, a 
tartaléksereg alapvető funkciója a tőkés gazdaságban a munkabérek alacsonyan tartása 
azáltal, hogy a munkásokat könnyű helyettesíthetőségük fenyegető tényével szembesítik.

Az idegen munka sajátossága más — hasonló gyökerű — magyarázatok szerint a 
bevándorlók politikai-jogi státuszából következik (pl. Bach 1978). A  bevándorlói státusz 
extenzív szabályozásának szelekciós kritériuma azt jelenti, hogy az idegen munkaerőt a 
fiatalok, egészségesek és a legproduktívabb életkorban lévők közül toborozzák. Maguk 
és velük érkező hozzátartozóik újratermelési költsége pedig a hazai munkások átlaga 
alatt van. Hajlandók alacsonyabb bérért dolgozni a legrosszabb biztonsági és egész
ségügyi körülmények között is. Ideológiai elszigeteltségük miatt csekély az azonnali 
politikai szerveződésük. A  legfontosabb az, hogy az időszakosan ottlévő idegeneket 
különösen könnyű recesszió esetén elbocsátani, így a külföldi munkás a különleges 
mértékű kizsákmányolás mellett szabályozó szerepet is betölt a kapitalista válságokban. 
A  tőke korlátlan éhsége az állandó, jól kezelhető, bővíthető, ám határozottan rugalmas 
munkaerő iránt mint „természetes” tendencia mindent — tehát igen keveset — magya
ráz.

3. A  k é t irányzat összevetése

E két paradigma — mely a nemzetközi migrációkutatás különböző áramlatait és irány
zatait reprezentálja — ellentétes irányú hibát követ el. Míg a történeti strukturális 
megközelítésekben a makroszintű elemzés elsiklik a valóság komplexitása és sokfélesége 
felett, az egyensúlyi megközelítéseknél a szofisztikáit módszertan és az empíria hangsú
lyozása alkalmas гита, hogy a gyakran össze nem illő kutatási eredményeket felerősítse, 
ami viszont már nem egyezik meg az egészről kialakított képpel.

Talán nem lenne értelmetlen, ha a két szemlélet közelítene egymáshoz, de közös 
alapra jutni nem egykönnyen lehet és — Öncü véleményéhez csatlakozva — talán nem
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is kívánatos. A  nemzetközi migrációkutatást uraló egyensúlyi elvvel szemben a történeti 
strukturális iskola kritikai szempontjaival termékeny talajt nyújtott az új koncepciók 
saijadásához. Hiányosságai pedig olyan kérdéseket toltak előtérbe, amelyek tovább 
módosítják a nemzetközi migrációkutatás határvonalait. Ilyen új kutatási tárgy például a 
szekunder munkaerőpiacok és az idegen munka iránti kereslet, a bevándorló enklavék 
és az etnikai alapon szerveződő vállalkozások, valamint a családi kapcsolatok és infor
mális hálók vizsgálata.

II. A migrációt magyarázó újabb elméletek

A történeti strukturális paradigmán belül az 1980-as években megfogalmazódó felfogá
sok már eltávolodtak az elnagyolt általánosításoktól. Kísérletek történtek olyan koncep
ciók kialakítására, amelyek a munkaerőpiac sokféleségével és a bevándorló munkaerő 
szerepével foglalkoznak a fejlett gazdaságokban. Kutatások sora vizsgálja az idegen 
munkaerő áramlása és a „centrum” gazdaságok munkaerőpiaci szegmentáltságának 
természete, forrásai és következményei közötti kapcsolatot, az informális kapcsolatok 
szerepét stb.

1. Szekunder m unkaerőpiacok és a z  idegen m unka

A munkaerőpiac szegmentáltságáról szóló elméletek a hetvenes évek legelején fogalma
zódtak meg (Piore 1969,1970). Eszerint a munkaerőpiac primer és szekunder szektorra 
válik szét. A primer szektort magas bérek, jó munkafeltételek, a foglalkoztatás bizton
sága, kedvező előrejutási kilátások jellemzik, ezzel szemben a szekunder munkaerőpia
con alacsonyak a bérek, rosszak a munkakörülmények, nagy a fluktuáció, kevés az 
előrejutási lehetőség. Ezekhez a munkahelyekhez a megfelelő munkafeltételeket elfoga
dó munkások rendelődnek hozzá. Az ipari társadalmakban pedig mindig van egy sor 
olyan állás, amelyet a hazai munkások egyáltalán nem, vagy csak rendkívül kiszolgáltatott 
helyzetükben fogadnak el. E szekunder munkahelyeknek (kvalifikálatlan ipari munka, 
alacsonyabb szintű szolgáltatások, mint mosogatás, cselédmunka, a mezőgazdasági mun
kák egy része stb.) a betöltésére a marginális munkaerő áll rendelkezésre.

Michael Piore (1979b) alapvető könyve a „költözőmadarakról” a külföldi munkások 
szekunder jellegét elemzi. Megkülönbözteti a külföldi munkások első generációjától az 
ő gyerekeiket, akik — amennyiben letelepedtek — már a hazai munkaerő részét jelentik. 
Bevándorló munkaerő valójában a migránsok első generációja — akik a tartózko- 
dás/munkavállalás szándékával maguk érkeznek egy másik országba.

Az esetek egy részében ezek a külföldiek olyan állásokat vállalnak, melyek kiegészítik, 
esetleg lehetővé teszik a belföldiek által végzett jobb munkákat (például a leszálló ágban 
lévő ágazatok elit munkáját, mint a szabászokét, gépkarbantartókét stb. a ruha- vagy 
cipőiparban). Máskor a keresleti csúcsok esetén alvállalkozókkal végeztetett munka, 
melyet sok esetben szintén szezonális (külföldi vagy egyéb marginális) munkások végez
nek, jelent garanciát az egyéb foglalkoztatottak számára.
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Más esetekben a külföldiek foglalkoztatása ugyan nem segíti elő a hazai munkaerő 
foglalkoztatását, hozzájárul viszont jólétükhöz, életszínvonaluk javulásához (háztartási 
alkalmazott, éttermi kiszolgáló, kifutó stb. foglalkozások).

A  külföldi munkát keresők a marginális helyzetű hazai munkavállalókkal tartoznak 
egy csoportba.6 Az összes marginális munkavállalót Piore megfogalmazásában az jellem
zi, hogy „az ipari munkához való viszonyuk marginális. A  munkához, gyakran a munka
erőpiachoz való viszonyukat is ideiglenesnek tekintik, és olyan más tevékenységekkel 
határozzák meg magukat, amelyekből személyes és társadalmi identitásukat is származ
tatják. A  külföldiek számára a munkaerőpiacon versenyző más — belföldi — marginális 
csoportokat a fiatalok, a nők és a parasztok alkotják. [...] Alapvetően ők jelentik a 
külföldieket helyettesítő munkaerőt” (Piore 1979b: 87).

A  szekunder munkahelyeken megjelenő külföldi munkaerő Piore szerint a hazai 
marginális csoportokkal három dimenzió mentén — a munkaerő rugalmassága, tartós
sága, manipulálhatósága és ellenőrizhetősége alapján — mérhető össze. Az alapvető 
különbség a külföldiek és a többi marginális munkavállalói csoport között az, hogy a 
külföldiek lényegesen rugalmasabbak és sokkal inkább készek alkalmazkodni a munka
erőpiac igényeihez. Legfőképpen földrajzilag rugalmasak, nem lévén családi kötöttségük, 
mint a családjuktól függő fiataloknak, illetve a nőknek, és a föld sem köti őket, mint a 
parasztokat. Munkaerőpiaci állandóságát tekintve egyik csoportról sem állíthatjuk biz
tonsággal, hogy valóban tartósabb munkaerő a külföldieknél, míg a harmadik jellemző 
esetében nyilvánvaló, hogy a külföldiek ellenőrzése és manipulálása erőteljesebb lehet, 
mint a többi csoporté.

Portes (1978) eredeti elemzése az USA-ba irányuló illegális (nem regisztrált) migrá
cióról szintén kétszektorú modellre épül. Bemutatja a kicsi és nagyon kicsi vállalatok in
formális alkalmazási gyakorlatát különösen a mezőgazdaságban és a különféle városi fo
gyasztói szolgáltatásokban, melyek — természetükből fakadóan — nem vihetők át olyan 
területekre, ahol bőséges olcsó munkaerő áll rendelkezésre. Ezeknek a kisvállalkozá
soknak a túlélése a jog határán történő foglalkoztatási gyakorlattól függ — állítja —, 
mert ez lehetővé teszi az adó és a társadalombiztosítás megtakarítását. Mivel a kormány
zati szabályozás elől könnyedén elmenekülhetnek, ennek megfelelő alkalmi foglalkozta
tási rendszert és be nem jelentett jövedelmet biztosítanak. (Erről részletesebben Portes- 
Sassen-Koob 1987.)

Míg az USA-ban szignifikánsnak tűnik a külföldiek szekunder munkaerőpiaci helye, 
más a helyzet a kontinentális Európában. Böhning (1983) nemzetek közötti összehason
lító tanulmánya Németországban és Franciaországban a vállalatnagyság és az idegen 
munkaerő alkalmazásának arányát vizsgálta az egyes ágazatokban. Ezen országok ipa
rában a külföldiek primer szektorbeli foglalkoztatása a fontos. Ennek magyarázata 
Böhning szerint az intézmények, az ágazati (és nem szakmánkénti) szakszervezetek 
szerepében rejlik. Az idegen munkaerő iránti gazdasági igény (a primer és a szekunder 
szektorban) szükséges, de nem elégséges oka a nagymértékű immigrációnak. Az egyes 
országok politikai képletétől függ, hogy kinyitják-e, mennyire és milyen munkaerő 
számára a határokat.
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Morokvasic és szerzőtársainak (1986) összehasonlító vizsgálata a német, francia és 
angol ruházati iparról az állami politika fontosságát hangsúlyozza a szekunder munka
erőpiac formálódásában. A törvényi/intézményi korlátok a kisvállalkozásokban és a 
migráns munkaerő belépésében — melyek Európa jelentős részében korlátozzák az ön
foglalkoztatókisvállalkozásokat — úgy tűnik, visszatartják az olyanfajta bevándorló mun
kaerővel összekapcsolódó szekunder munkaerőpiac kialakulását, amilyen például az 
USA-ban (vagy Angliában és bizonyos mértékig Franciaországban is) jellemző. Ezt 
támasztja alá Castles (1986) megfigyelése is a munkaerőtoborzás európai tapaszta
latidról. Eszerint Franciaországba például 1968-ban 82%-uk turistaútlevéllel vagy anélkül 
érkezett. A  bevándorlási hivatal „...képtelennek bizonyult arra, hogy kielégítse a munka
adók igényét és spontán jellegű migráció alakult ki, először Spanyolországból és Portu
gáliából, később Jugoszláviából és Törökországból. Az Ibériai félsziget munkásainak 
rendszerint illegálisan kellett jönniük, mert az akkori diktatúrák nem támogatták a 
mozgásokat. Valójában sok munkás ugyanannyira politikai, mint gazdasági okokból jött.” 
(Castles 1986: 764) Nyilvánvaló tehát, hogy nagy különbségek vannak országonként a 
szekunder foglalkoztatás méretében és fontosságában, valamint az idegen munkaerő 
beolvasztásában.

2. B evándorló enklávék és etnikai a lapon szerveződő válla lkozások

Az enklávé gazdaság fogalmát Portes (1981) vezette be azon vállalkozások jelölésére, 
amelyek egy-egy helyi ipar számottevő része fölött rendelkező bevándorló csoporthoz 
kapcsolódnak oly módon, hogy bevándorló munkaerő dolgozik azokban a vállalatokban, 
amelyeknek a tulajdonosai is bevándoroltak. E vállalkozások osztódása és az enklávé- 
gazdaságon belüli felfelé való mobilitás lehetősége — úgy tűnik — eltér a szekunder 
foglalkoztatástól, bár szokásosan a létra alján lévő, zsákutcás foglalkozásokkal kapcso
lódik össze.

Régóta érdeklődés övezi a nagymértékű bevándorlás és az etnikai közösségek közötti 
kapcsolatot. A hagyományos megközelítésekben azonban a hangsúly az asszimiláción — 
következésképpen a beilleszkedést akadályozó tényezőkön — volt. Feltételezték, hogy 
az etnikai közösségek az esetleges asszimilációnak fontos időszakos állomásai. A  mig- 
ránsok számára az etnikum az adaptációt akadályozó társadalmi és kulturális korlátként 
szerepelt (nem megfelelő állás vagy nyelvtudás, alacsony iskolai végzettség, kulturális 
értékkülönbségek), a hazai lakosság szemében pedig az asszimilációt akadályozó ténye
zőként jelent meg az etnikai diszkrimináció (faj, bőrszín, vallás, nemzetiség stb. miatti 
negatív előítélet).

Kérdés, hogy egyes bevándorló csoportok hogyan képesek megtartani egy kisebb 
vállalkozás lehetőségét olyan gazdaságban, ahol a nagyvállalatok a dominánsak. Kutatási 
eredményeket összegezve Öncü (1990) azt állítja, hogy a bevándorlói vállalkozás nem 
vezet szükségképpen enklávéhoz.

Először is, szinte minden bevándorló közösség biztosít minimális üzleti lehetőséget 
néhány tagjának (speciális „etnikai” termékeket árusító üzletek, utazási és szállítási
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irodák, melyek magában a migrációs folyamatban érdekeltek, jogi és egészségügyi 
szolgáltatások). Ezek egyike sem foglalkoztat nagy létszámot, és az ilyen védett piac 
határai nagyon is szűkek. Másrészt a bevándorló népesség lakóhelyi koncentrációja 
ösztönzi a bevándorló kisvállalkozásokat. Amikor egy etnikum egy lakóhelyen koncent
rálódik, a hazai kisvállalkozók ezen a területen kívül igyekeznek vállalkozási lehetőséget 
keresni. Ezzel megüresedik a hely a bevándorló vállalkozások előtt. Végül harmadrészt 
a bevándorló vállalkozásoknak ott van terük, ahol a kisméretű vállalkozások életképesen 
tudnak indulni, azaz ahol a piac heterogenitásával együtt jár a kereslet bizonytalansága 
és változékonysága. Elsődleges példa a ruházati ipar.

Ha már beindult a vállalkozás, a bevándorolt vállalkozó a — későbbiekben még 
bemutatandó — immigráns hálón keresztül toboroz munkaerőt. Az olcsó és stabil 
immigráns munkaerő azonnal elérhető. Az informális hálón keresztül történő toborzás 
nem csupán az olcsóbb munkaerőszerzés privilégiumát jelenti — ami a versenyben döntő 
a nem migránsokkal szemben — , de a tulajdonos számára azt is lehetővé teszi, hogy a 
foglalkoztatást etnikai lojalitással és paternalista viszonyokkal határozza meg — ezzel 
erősítve a munkások vállalathoz kötését.

3. Im m igráns fog la lkozta tá si a lternatívák — szintézis

A  külföldi munkaerő foglalkoztatásának felsorolt mintái felvetik a kérdést: az egyes 
gazdaságokban kik, milyen területen, hogyan foglalkoztatnak külföldieket (Öncü 1990, 
Sassen 1988, Portes — Sassen-Koob 1987, Hammar 1989). Alapvetően három forma 
látszik jól elkülönülni:

— A  primer szektorbeli foglalkoztatáshoz kapcsolódó formában az állások biztonsága, 
a kollektív béralkukban meghatározott bérszínvonal és a hazai munkaerőéhez hasonlatos 
munkafeltételek jellemzők. A  biztos jogi státuszú, szakképzett bevándorlók (vendégmun
kások), akiket a hivatalos toborzási politika is megcéloz, a fejlett gazdaságokba áramló 
ipari munkaerő egy meghatározott csoportját jelentik, amelynek a nyugat-európai mig
rációs politikában kitüntetett szerepe van.

— A  Piore által megrajzolt szekunder munkaerőpiaccal függ össze a második forma. 
A  hazai munkaerőpiac rugalmatlanságaiból fakad, és szakképzetlen bevándorlók alkot
ják, akiket átmeneti, rövid távú, alacsony státuszú munkákra alkalmaznak, akiket nem 
érintenek a munkaerőpiac elsődleges szektorában lehetséges előrejutási utak.

— A  harmadik a Portes által leírt enk/dvé-forma azokon a szűk gazdasági területeken, 
amelyeket egyes bevándorló csoportok tartanak kézben az egyes etnikai közösségek 
kötődéseire építve.

Portes és Böröcz (1990) a beilleszkedési módokat tipizálva az egyes tevékenységi 
formákat mátrixba rendezi és számos beilleszkedési változatot különböztet meg: „a 
centrum országokba irányuló migráció formáinak sokszínűsége meghazudtolja a munkás- 
bevándorlók ’egyenes vonalú beilleszkedési folyamatával’ kapcsolatban a köztudatban 
élő képet [...] A  nemzetközi migrációval kapcsolatos sztereotípiák alapjául szolgáló 
beilleszkedési helyzettípus [...]: a többé-kevésbé ellenséges és etnikai alapon diszkrimi
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natív környezetbe érkező kétkezi munkások a munkaerőpiac alsó rétegébe szorulnak.” 
(Portes —Böröcz 1990:23) Hangsúlyozzák, hogy még a magasan kvalifikált bevándorló
kat is csak kivételesen fogadja előnyös társadalmi kontextus. Ez a kivétel a hivatali osan 
elismert politikai menekültcsoportok befogadásának ritkább esete (ami a nemzeti enk- 
lávék kialakulásának egyik igen valószínű alapja, például az amerikai kubai közösségek 
esetében).

4. A z  inform ális há lók  szerepe

A társadalmi háló nem új keletű kategória a nemzetközi migrációs áramlások magyará
zatában. A láncmigráció szerepe, a rokoni és baráti kötelékek az információ szállításában 
és a migráció elősegítésében már régóta vizsgált területek. Erről a jelenségről számol 
be Philip Martin (1983, ld. még Hárs 1991) is, a mexikói és egyéb közép- és dél-amerikai 
országokból érkezők munkavállalásáról készített esettanulmányai alapján, melyek a 
(szezonális) munkavégzést, mindenekelőtt a kaliforniai mezőgazdasági illegális munka
végzést vizsgálták. A „toborzás” módját bemutatva leírja, hogy a fogadó ország munka
erőpiacához a vendégmunkás a kibocsátó országgal meglévő személyes hálón keresztül 
kapcsolódik. Nincsen hirdetett állás. A kibocsátó országból (a falvakból) látják el 
munkaerővel az egyes farmokat, az ismert munkahelyeket. A már letelepedett és ingázó 
munkások hatékony információs hálót építenek ki. Ezen keresztül értesülnek a rokonok 
és barátok a Kaliforniában lehetséges munkákról, kapják meg a szükséges tanácsokat és 
informálódnak arról, hogyan lehet illegálisan átkelni a határon. Valahányszor egy újabb 
merész vagy elszánt ember kel útra, mondjuk Mexikóból, és munkát vállad az USA-ban, 
egy új információs láncszem keletkezik.

Változott az informális hálók tartalma és szerepe is bizonyos mértékig. A  migrációs 
áramlások összetételét vizsgáló átfogó tanulmányában Monica Boyd (1989) Zolberggel 
egybecsengően abból indul ki, hogy Ravenstein „taszítás és vonzás”-elmélete negyedszá
zada még megfelelhetett a migráció leírásárai, aunikor a folyamiatok fő komponense a 
munkaerő migrációja volt. Napjainkra aizonbam már a családtagok migrációja a folyaunat 
meghatározó eleme. A  változás egybeesett a hetvenes és a nyolcvanas évek gazdasági 
recessziójával, amikor a korábbam toborzott vendégmunka többé nem volt kívánatos.

A  toborzás jellemzően a nyugat-európai vendégmunkás-formábam vaűósult meg.8 Az 
állami toborzás az NSZK-ban volt a legtökéletesebben szervezett; más országokból 
nyilvánvaló példák hozhatók arra is, hogy aiz államilag szervezett toborzás korántsem volt 
a külföldi munkaerő megszerzésének egyetlen forrása.

Az európai vendégmunkás-programokat rotációs módon képzelték: a külföldi egy-két 
évig dolgozik a szerelőszalagon vagy az építkezésen, majd hazatér és újabb munkás váltja 
fel. Az elképzelések szerint egy-egy vendégmunkás három vagy még több évig is dolgoz
hat a nagyobb megtakarítás érdekében, amennyiben a munkaerőpiac feszített marad. 
Arra azonban nem nagyon számítottak, hogy a munkások családjukat is áthozzák, amivel 
a család megélhetésére fordított költség számottevően növekszik, a tervezett (családi) 
megtakarítás üteme pedig lelassul.
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A  rotáció azonban nem működött. A munkaszerződés meghosszabbítása feljogosítot
ta a vendégmunkásokat családjuk áthozatalára — és sokan éltek is ezzel. Amint a 
vendégmunkás a munkahelyén beilleszkedett és egy közösségben letelepedett, elvárásai 
megváltoztak. Amikor a hetvenes évek közepétől a munkaerő-importáló országok egyol
dalúan leállították a toborzást, a legtöbb Európai Közösségen kívüli vendégmunkás, ha 
tehette, maradt.9 Elegendő vendégmunkás telepedett le, és hozta át a családját vagy 
teremtett újat ahhoz, hogy a bevándorló népesség a hetvenes évek közepétől akkor is 
növekedjék, ha a vendégmunkások száma csökken!

Miért nem volt a vendégmunkát leállító politika sikeres? A  bevándorló (vendégmun
kás) programokat sokkal könnyebb beindítani, mint leállítani. Georges Tapinos (1990) 
hangsúlyozza, hogy azon politika mögött, melynek eredményeként a hetvenes évek 
elején-közepén az egyes országok közel egyszerre — egymással nem egyeztetve — 
lezárták határaikat, három olyan, lényegében a „taszítás és vonzás” elméletén alapuló 
feltételezés rejlett, melyet a valóság nem igazolt.

Egyrészt annak vélelme, hogy a megelőző időszakban a migráció trendjét (mind a 
növekedését, mind a csökkenését) alapvetően a fejlett országok húzóereje határozta meg. 
Másrészt az a feltevés, hogy a migrációs folyamatok jelentős részben a politikai intézke
déseknek tulajdoníthatók. Végül pedig az a várakozás, hogy a visszatérésre ösztönző 
politika hatékony lesz, mivel az országban élő bevándorlók és családjuk jelentős részének 
szándékában áll, hogy mindenképpen visszatérjen hazájába.

Korábban már idézett cikkében Castles (1986: 770 — 771) arra is utal, hogy minden 
migrációs folyamat a munkaerő tömeges migrációjával kezdődött, és szándéka szerint 
rendszerint időszakos jellegű volt a bevándorlás még azokba az országokba is, amelyekbe 
— visszatekintve úgy tűnhet — az ottmaradás céljával érkeztek a bevándorlók. így 
például az USA-ba vagy Ausztráliába. Az idő múlásával számos immigráns úgy vélte, 
hogy hazájában kedvezőtlenül változtak a politikai vagy gazdasági viszonyok, avagy nem 
sikerült elérnie egyéni céljait, nem tudott a terveinek megfelelő mennyiségű jövedelmet 
felhalmozni, így hosszabbra nyúlt, végül tartóssá vált az ottmaradása.

A  migráció első fázisában tehát a munkaerő vándorolt tömegesen, ezzel szemben a 
második fázis a családegyesítésen alapul. Ez a döntés önmagában nem jelent állandó 
letelepedést. Sok esetben a családtagok munkavállalási céllal érkeznek. Amennyiben egy 
ország az első fázisban nagyszámú vendégmunkást alkalmazott, valószínű, hogy előbb- 
utóbb elismeri törvényes jogukat a családegyesítésre. Ahol ez nem történik meg — 
például mert kisebb a vendégmunkások száma — ott illegális módon érkeznek a 
családtagok.

Boyd (1989) hangsúlyozza, hogy a migráció trendjében végbement változásokra 
korántsem elegendő magyarázat a hetvenes és nyolcvanas évek recessziója. A változások 
a migrációs folyamatok „beérésével” is együtt járnak, amit a családi/háztartási, baráti és 
közösségi kötelékeken és kapcsolatokon alapuló társadalmi hálók ösztönöznek. A mig- 
rálókat és a nem migrálókat összekötő háló közvetíti az információkat, valamint a 
társadalmi és pénzügyi segítséget is.
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Az újabb irodalom a háztartások alapvető szerepét hangsúlyozza a társadalmi hálók 
kiépülésében, ami szokásosan a családoknak felel meg.10 Ennek több oka is van: a család 
1) önnfenntartó, közös gazdasági egység; 2) a társadalmi kapcsolattartás egysége; továb
bá 3) földrajzilag szétszórt társadalmi egység; végül pedig 4) migrációs egység is. Azaz a 
családok együtt vándorolnak, vagy néhány tagot előreküldenek azzal az egyértelmű 
elvárással, hogy a többiek majd követhetik őket.

A bevándorlási politika és a migráció formája között szoros kapcsolat van. Ahol mód 
van a családegyesítésre, ott ezen az alapon gyakran beindul a láncmigráció. Boyd arra is 
utal, hogy az informális és családi kapcsolatok hálója valójában az illegális migráció 
központi sajátossága. A legális és az illegális migráció össze is fonódik. Még ha csupán 
a család egyik részének van is vízuma, az egész család utazik, és hasonlóképpen van ez a 
munkavégzéssel is (főképpen az Egyesült Államokban).

A migrációs folyamatokra ható kapcsolatok összességének szisztematikus, átfogó 
leírását kísérli meg Fewcett (1989). Nem önmagában az emberek áramlásával foglalko
zik, ami a migráció legrégebbi megközelítése, hanem azon elemek összességével, ame
lyek a rendszerben résztvevőktől függenek. így például a migránsoktól a potenciális 
migránsok felé áramló hírekkel is. További elemek a megfigyelhető kapcsolatok, mint a 
kereskedelem árama avagy olyan koncepcionálisan megfogalmazott jelenségek, mint a 
gazdasági függőség. A  nem közvetlenül a személyek közötti kapcsolatokra összpontosító 
megközelítés általánosabban értelmezi a nemzetközi migrációs folyamatokat befolyásoló 
erőket.

Összességében a személyes kapcsolatok és a társadalmi hálók vizsgálata lehetővé 
teszi, hogy az individuális és a túlzottan a társadalmi viszonyokkal magyarázó értelme
zéseknél alaposabb magyarázatokat adhassunk a migrációs jelenségekre. „A migráció 
személyes hálóinak tanulmányozása rávilágít a migrációs viselkedések társadalmi viszo
nyaira. Ez felfedheti a migrációs áramok eredetét, összetételét, irányát és maradandósá- 
gát” — hangsúlyozza az új megközelítés fontosságát Boyd (1989: 661).

Befejezésül: legális vagy illegális migráció

Zolberg (1989) az elmúlt negyedszázad elméleti eredményének tekinti azt a felismerést, 
hogy — Ravenstein állításával ellentétben, mely szerint a nemzeti és nemzetközi mig
rációt ugyanolyan szabályszerűségek mozgatják — éppen az államoknak határaik felett 
gyakorolt ellenőrzése teszi a nemzetközi migrációt jól körülhatárolható társadalmi 
folyamattá.

Zömükben nem korlátozzák a mozgást azoknak az országoknak a kormányai, amelyek 
lakossága a leginkább folyamodik a helyváltoztatáshoz. Másrészt mindazok az országok, 
ahová az emberek mennének, korlátozzák a belépést. Ez annyit jelent, hogy végső soron 
a potenciális fogadó országok határozzák meg, lehetséges-e a legális mozgás, és ha igen, 
annak milyen fajtája. Elemzésében Bhagwatira (1984) hivatkozva Zolberg hangsúlyozza, 
hogy a nemzetközi migráció sokkal inkább a nem ösztönzéstől, mint az ösztönzéstől függ. 
Amennyiben tehát a szocialista országok kiengednék polgáraikat — állítja a rövid
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történelmi időszakkal ezelőtti állapotnak megfelelő példával élve — , a migrálók tényle
ges számának effektiv korlátja hamarosan a célországok bevándorlási törvénye lenne.

Ez a megfigyelés igaz mind a menekültekre, mind a gazdasági okok miatt vándorlókra. 
Függetlenül attól, milyen veszélyeknek vannak kitéve az emberek a hazájukban, ez a 
(gazdasági és/vagy politikai) fenyegetettség csak akkor vezethet menekültáradathoz, ha 
van hová menni. Ellenkező esetben a fenyegetettség más (így az országon belüli) 
tragédiákkal jár.11 Az utóbbi évtizedekben a polgári demokráciák megerősítették régóta 
meglévő bevándorlási politikájukat, közös védőfalat képezve a migrációval szemben, ám 
kiskapukat hagyva a speciális áramlások számára. Az egyik ilyen kapu bizonyosfajta 
munkaerő megszerzését biztosítja, a másik pedig kis számú menedékjogot kérő beenge
dését. A nemzetközi migráció jövőbeni alakulása nagymértékben függ ezen kapuk 
alakításától — hangsúlyozza Zolberg.

Tapinos (1990, ld. még Hárs 1991) az előzőeknek szinte a folytatásaként óv a várható 
tendenciáktól. Mintegy szintetizálva a migrációra ható legújabb erőket, számba veszi 
azokat a tényezőket, amelyek összekapcsolódása várhatóan az illegális migrációt ösztönzi: 
a restriktiv belépési politikát Európa minden országában, a nagy idegen közösségek 
múltban és jelenben létrejött kapcsolatainak fontosságát, az európai piacok könnyű 
elérhetőségét (alacsony közlekedési költségek) és végül az idegen munka iránti állandó 
igényt egyes ágakban (különösképpen a ruházati ipari bedolgozó vállalatok, személyi 
szolgáltatások és hasonlók esetében).

Tapinos arra a megállapításra jut, hogy a restriktiv bevándorlási politika és a fejlesztési
támogatási stratégiák szükségképpen — és természetüknél fogva egymást kiegészítve —
nem elegendőek az Európába irányuló mozgások csökkentéséhez — tűnjék ez a kormá-

•  12nyok számára mégoly kívánatosnak is.
Összecseng Tapinos gondolatmenetével az osztrák Bauböck (1991) frappáns véleke

dése. Miután hosszan elemzi annak lehetetlenségét, hogy egy ország a már létező 
migrációs mozgások előtt lezárja a határát és ugyanakkor bizonyos szempontok alapján 
válogassa meg a „megfelelő” bevándorlókat, arra a következtetésre jut, hogy ez a 
próbálkozás önmagában is csak növelné a migrációt. „Teljesen téves politika lenne a 
valóságos migrációs áramlatok mellett újakat is indukálni, amelyeket a befogadó ország 
politikai követelményei szerint szabtak mérték után. Ezzel egy létező népmozgási áram
latot elvágnának a legális eljárás lehetőségeitől, miközben egy új migrációs láncolatot 
váltanának ki, tulajdonképpen toborzás útján.” (Bauböck 1991:109)

Jegyzetek

1 Az elemzéshez mindenekelőtt Öncü (1990), Wood (1982), Bach-Schraml (1982) munkáját használtam fel.
2 Passaris (1989) bőséges idézeteit veszem át Ravenstein két eredeti cikkéből (Ravenstein 1885, 1889), a 

belső illetve a nemzetközi migrációról.
3 Bamum-Sabot (1976), idézi Bach-Schraml (1982:322)
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4 Utalnak a szerzők azokra a — véleményük szerint megdöbbentően hasonló — vitákra, amelyek a 
századelőn az amerikai bevándorlást szigorító intézkedéseket kísérték és amelyek egyes etnikumokat 
megbélyegeztek.

5 Például Castles -  Kosack (1973), Castells (1975), Portes (1978). Az erőteljesen marxizáló irodalom részle
tes elemzése nélkül csupán felvillantani kívánom a témakörnek — a világnak ebben a részében talán jobban 
ismert — egyes kérdéseit. Magyarul részletesebben lásd erről Galasi-Sík (1978).

8 Részletesebben elemzik az egyes csoportok munkaerőpiaci kötődését a Piore szerkesztette kötet tanul
mányai (Piore, ed. 1979). Lásd különösen Sabel (1979), Osterman (1979), Piore (1979a)

7 Ld. például Abu-Lughod, J. (1961), Chimbos, P. — C. Agocs (1983), Graves, T.D. — N.B. Graves (1974), 
Lampheri, L. — F.M. Silva—J.P. Sousa (1974), Sewastynowicz, J. (1986).

8 Alapvetően Európa példáján mutatjuk be a vendégmunkás-toborzást, ahol ez általánosabb volt, ámbár 
említhetnénk például az amerikai ún. bracero-programot is. Lásd Castles (1986), Papademetriou-Martin 
(1991) előszava és bevezetője, Martin-Miller (1990), Tapinos előadása in: Hárs (1991).

9 1967 óta az Európai Közösség egyes országainak polgárai engedély nélkül vállalhatnak munkát egymás 
országaiban.

10 V.ö. Boyd (1989), Wood (1982), Bach — Schraml (1982)
11 Példaként említi Zolberg a menekülő zsidók előtt bezáródó kapukat a második világháború idején és 

számos harmadik világbeli ország mai példáját.
12 Érdemes felhívni a figyelmet Zolberg látszólag gyökeresen ellentétes vélekedésére, mely szerint a migráció 

inkább a nem ösztönzéstől, mint az ösztönzéstől függ. Zolberg a kiskapuk alakításának fontossága mellett 
azt hangsúlyozta, hogy a gazdasági és a politikai menekültek között nehezen húzható éles határ, és erősödik 
a nyomás, más lehetőség híján a politikai menekült státusz megszerzésére.
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Tallózás a romániai szociológiai szakirodalom 
1991-es termésében

A romániai szociológia 1991-es termését a teljességre törekvés nélkül mutatom be. Mégis 
bízom benne, hogy — betekintést nyújtva tudományos műhelyekbe, kutatócsoportok 
munkájába — az, ami ebből az ismertetésből kikerekedik, többé-kevésbé jellemzi azt a 
szakmai gárdát, mely 1989 után újrarendezte sorait.

Rendezte sorait, mert annak ellenére, hogy elég népes csoport tevékenykedett mint 
oktató, kutató, intézményes keretben működő szakember, jelentős hányadukat derült 
égből villámcsapásként érte az 1989-es fordulat. Talán nem is az a legfőbb gond, hogy a 
szociológia mint tudomány nem volt képes előrejelezni a fordulatot. Inkább azzal 
vádolható a szociológusok egy része, hogy kiszolgálta a letűnt rendszert. Igen sok 
értelmiségi életében beállt egyfajta ideológiai űr és értékválság.

1990-ben, a Romániai Szociológiai Társaság megalakulásával, új mederbe terelődött 
a szociológusok szakmai élete. Ugyanazon évben a szakfolyóirat is nevet változtatott, a 
Viitorul Social-1 felváltotta a Sociologie Romaneasca, amely valójában a Gusti által 
megalapított folyóirat újraindulását mondta ki. A román szociológiai folyóirat immár 
második évfolyamánál tart, s a negyedévenként megjelenő kiadvány 1991. évi számainak 
tanulmányaiból tallóztam.

Az 1 — 2. szám két tanulmánya a kivándorlást boncolgatja, olyan témát, mely a múlt 
rendszerben tabunak számított. Az első tanulmányból megtudjuk, hogy a román hivata
los nyilvántartás szerint Romániából 1990. január 1. és november 20. között több mint 
75 000 személy kapott végleges eltávozási engedélyt. E népesség 35 százalékából kiala
kított mintát a szerzők közelebbi elemzésnek vetették alá. Kiderült, hogy a nők aránya 
nagyobb (53%) a távozók között, mint a férfiaké (ezt főként azzal magyarázzák, hogy az 
előző években illegálisan több férfi hagyta el az országot, a nők csak követték az eltávozott 
családfőt). Az elvándorló népesség leginkább az aktív, munkaképes és fiatal korosztály
ból toborzódott. Iskolai végzettség szerint „csak” 5,76 százalék a diplomás. Az értelmiség 
köréből a mérnökök, tanárok és orvosok távozása a legsúlyosabb veszteség. A  távozók 
etnikai összetétele: majdnem 70 százalék német (szász, sváb), 18,23 százalék román, 11,49 
százalék magyar. Igen vészes a német etnikum fogyatkozása — az 1977-es (utolsó) 
népszámlálás óta 63,62 százalékkal csökkent —, a magyarságé 3 százalék. A befogadó 
országok: Németország (77,7%), Magyarország (8,27%), USA, Kanada és Svédország. 
A német nemzetiségű kivándorlókat főként Szeben, Ternes, Arad és Brassó megyék 
bocsátják-si, a románokat Bukarest és Kolozs megye, a magyarokat Kolozs, Szatmár és 
Maros megyék.

A folyóirat egy másik tanulmánya az etnikumok együttélésével foglalkozik Maros, 
Ternes és Brassó megyékben végzett konkrét felmérés alapján. A szerző, Maria Cobianu 
Bacanaru abból indul ki, hogy az etnikumok együttélése mély hagyományra épül Romá
niában. Az együttélés kulturális cserét produkál, ami kifejeződik viselkedésben, munka- 
tevékenységekben, szórakozásban. A kétnyelvűség segíti az információ áramlását. Igaz,
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hogy sokkal inkább az anyagi értékek területén jön létre kölcsönhatás, mint a szellemi 
élet terén. A németek és a magyarok a szerző szerint „eredetileg a románoknál magasabb 
gazdasági státussal rendelkeztek, ezáltal inkább az anyagi értékek világában szolgáltattak 
mintát”. A  népköltészet, az irodalom, a kulturértékek a nemzeti jellegtől mélyebben 
átitatódva változatlanul megmaradtak, mert az etnikai jelleg mindenkori kifejezői voltak.

Az etnikumok egymásrahatása végbemehetett spontánul vagy szervezett formában. 
A  szerző főként a spontán folyamatokat figyelte, a szellemi élet és az életmód területén 
(szokásrend, hagyományok, viselkedési minták, gazdálkodási forma, építkezés, családi 
életstílus).

4-z egymásrahatás leggyümölcsözőbb területe a szerző szerint a munkahely, ahol a 
leginkább kapcsolatban kerülhetnek egymással az eltérő etnikumú egyének sajátosságai: 
a német fegyelmezettség és rendszeretet, a magyar szervezőképesség, a román intelli
gencia és újító szerep. Bár a vizsgálat módszereiről nem sokat tudunk meg, az egyes 
etnikumokról összeálló kép eléggé árnyalt: a németek rendszeretők, a családban tisztelik 
a nőt, a magyarok tisztasági és étkezési kultúrájukról ismertek, a románokat melegség, 
a gyermekek iránti teljes odaadás, a szép iránti vonzódás jellemzi leginkább, a szerbek 
barátságosak, jókedélyűek. És mint mindenütt a világon, itt is a fiatalok közelednek 
egymáshoz leginkább előítéletmentesen.

A  román — szász kapcsolat mélyebb elemzésekor kiderül, hogy a kétnyelvűség gyako
ribb a szászoknál, tehát ők elsajátítják a román nyelvet, kevésbé érvényes a másik nyelv 
ismerete a románokra. Az akulturációs folyamat jegyei mindkét etnikumnál kimutatha
tók. Az interetnikai viszonyok rendszeres vizsgálatára lenne szükség Erdélyben. Ezen a 
területen azonban még nem rendelkezünk szakszerűen képzett kutatókkal.

Leggazdagabb irodalma a román demográfiának van, annak ellenére, hogy az 1989-es 
fordulat előtt ezen a téren is voltak tabu témák. Dumutru Sandu cikke az 1950 és 1990 
között lefolyt kutatások tematikájáról ad értékelő áttekintést. Felsorol olyan jelensége
ket, amelyek alapos vizsgálatára eddig egyáltalán nem kerülhetett sor, mint a kivándorlás 
vagy az öngyilkosság, de a vallási és etnikai hovatartozás, a szegénység is elhallgatott téma 
volt. Bár a szerző olyan, az asztalfiókban fekvő információ- és adathalmazról beszél, 
melynek komoly társadalomkritikai értéke van, a szociológusok eddigi tevékenységéből 
éppen ez a szellem hiányzik még.

Ebben az évben egy demográfiai tematikájú tanulmánykötet is megjelent (Vladimir 
Zrebici Populatia terrei), mely nemzetközi összehasonlító adatok alapján elemzi a fon
tosabb demográfiai folyamatokat.

Említést érdemel a Sociologie Romaneasca 1991. 3 — 4., szintén tematikus száma, 
amelyben több szociológus elemzi Románia átmeneti állapotát. Oscar Hoffman arra 
keres választ, milyenek a civil társadalom esélyei Romániában. A kapitalista típusú 
társadalomra való áttérés ellentmondásos. Újra kell értelmezni a politikai társadalom és 
a civil társadalom fogalmait. A totalitárius rendszerben a politikai társadalom kizárta a 
civil társadalmat. Melyek Románia alternatívái? Az átmeneti állapot csakis egy kapita
lista típusú, modern, demokratikus rendszert hozhat létre. A demokrácia létrejöttére
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szükség van mind a politikai, mind pedig a civil társadalom szintjén. D e előbb a politikai 
szférát kell demokratizálni.

Ion Drágán A szociológia és az átmenet kérdései című tanulmányában a romániai 
átmenetet úgy tekinti, mint amely folyamat átfogja egyrészt a gazdaság területét (piac- 
gazdaság megteremtése), másrészt a politikai szférát (pluralista demokrácia megterem
tése). Az átmenet szükségessé teszi egy társadalmi-kulturális modell kidolgozását, mely
nek megalkotásában a szociológia komoly segítséget nyújthat. Ez a modell, az ország 
saját történelmi hagyományaira építve, felhasználhatja a nyugati fejlett társadalmak valós 
értékeit.

Az örökölt társadalmi struktúra elemzésekor a szerző áttekinti az egyes társadalmi 
kategóriák helyzetét. A földműveseknek visszadott földek még nem garantálják a falu 
modernizációját. A  középosztály megjelenőben van a vállalkozók személyében, de még 
gyenge, a politikai-adminisztratív apparátusban működő bürokráciának a szerző kulcs- 
fontosságú szerepet tulajdonít az átmeneti időszakban. Idézve Bottmore felfogását, mely 
az „elit” összetevőiként említi az „értelmiséget”, a „kádereket” és a „magas rangú 
tisztviselőket” — akik a múlt rendszer vezető osztályainak az örökösei lehetnek, és 
akiknek életbevágó szerepe lehet a további fejlődésben — , a szerző a régi rend átmentett 
osztályszerkezetének jósol fényes jövőt.

Mit tesz az értelmiség? Az eszmék alkotói, közvetítői és bírálói, valamint a tudo
mányos-technikai haladás előmozdítói válhatnak-e a társadalom vezető elitjévé, vagy 
sem? A szerző erre a kérdésre nem tud egyértelmű választ adni. Az értelmiség annyira 
heterogén, annyira eltérőek az opciói, hogy nem lehet egységes csoportnak tekinteni. 
Sajátos színfoltot jelent az ifjúság „aktív többsége”. Vonzó az a perspektíva, amelyet a 
szerző Touraine akcionalista szociológiájára utalva vázol: a „tevékeny szociológia” — 
melynek maga Gusti is művelője volt, s amely talán felválthatná a leíró, kontemplativ 
tudományt — magukba a társadalmi tevékenységekbe kíván beavatkozni, ami igen 
izgalmas, újszerű szerepet róna tudományunkra.

Mi a szociológus szerepe ezen átmeneti időszakban? Elméletgyártó vagy az átalakulás 
aktív részese? A kérdés jó, és talán a válasznak az a része is, mely a szellemi szabadság 
jegyében fogant értelmiség önállóságát hirdeti meg. A szerző azonban e kérdés kapcsán 
egyáltalán nem tekint vissza a közelmúltba, márpedig ennek tisztázása nélkül bajos lesz 
továbblépni. Az átmenethez hozzátartozik többek között az értelmiségiek önvizsgálata, 
legalább annak a kérdésnek a feltevése: mit is csináltunk mi eddig?

Hogyan, miként változott a közvélemény az 1990. május 20-ai választások után? Erre 
keres választ Petre Datculescu, Bukarest független közvéleménykutató központjának 
(IRSOP) munkatársa. Keresi az okot, hogy miért olyan gyenge az ellenzék — netán г г  
alsóbb társadalmi rétegek nem azonosultak az ellenzéki pártok végletes liberalizmusá
val? Inkább az derül ki, hogy mennyire hiányzik még a politikai kultúra, csakhogy ezt 
bajos lenne beismerni.

Igazán kritikus szellemű Honorina Cazacu tanulmánya a román középiskolai és 
egyetemi szintű oktatásban tapasztalt esélyegyenlőtlenségekről. Régebbi, a nyolcvanas 
évek második felében végzett felmérésről van szó. Kiviláglik, hogy bizonyos típusú
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líceumokba (matematika-fizika, művészeti) földműves szülők gyermekei egyáltalán nem 
jutnak be. Megrázó az egyetemisták helyzete is, különösképpen a fővárosi egyetemek 
hallgatóinak összetétele. Elgondolkodtató az egyetemi ifjúság 36-41 százalékos értelmi
ségi származása, a földműves származású fiatalok alacsony képviselete (országosan 2,6%, 
a bukaresti egyetemeken 1,8%). Az építészeti karon a hallgatók 78 százaléka, az orvosi 
egyetemeken 68, az automatizáláson 68 százaléka értelmiségi származású. Ehhez hozzá
tehetjük, hogy az etnikum további egyenlőtlenségi tényező, erről azonban a tanulmány 
nem tesz említést. A  nyelvi hátrányról esik szó, mint amely tovább csökkenti az amúgyis 
hátrányos helyzetű fiatalok esélyeit, de ez egyelőre csak hipotézisként fogalmazódik meg.

A  konkrét adatokat szolgáltató tanulmányok sorából még kiemelhető a bukaresti 
Szociológiai Intézetnek az agresszivitásra vonatkozó felmérése, melyet több mint egy 
évtizede végzett több megyében. Az erőszak leggyakoribb formái a fosztogatás, a nemi 
erőszak és a súlyos testi sértés. Az erőszakos cselekedetek társadalmi hátterének 
elemzéséből kiderül, hogy a gyilkosságokat kivéve minden egyéb erőszakos cselekmény 
elkövetői zömmel városi lakosok, de származásuk szerint legtöbben falusi környezetben 
születtek. Az agresszív cselekedetek elkövetőinek 90 százaléka férfi, a foglalkozási 
struktúrát tekintve a szakképzetlen munkások és a foglalkozás nélküliek a leggyakoribb 
elkövetők. A  szerzők szerint 13 éves távlatban sem lehet egyirányú tendenciát felmutatni, 
vagyis az egyes agresszív cselekvési módoknak sajátosan hullámzó, hol növekvő, hol 
csökkenő dinamikája van.

A  romániai szociológiai kiadványok új színfoltja a Calitatea Vietii című folyóirat, mely 
az élet minőségét kutató intézet kiadványaként főleg az intézet saját kutatási eredményeit 
publikálja. Catalin Zamfir igazgató az első szám bevezető tanulmányában ismerteti az 
intézet kutatási programját. A kutatás főbb területei: a munkahely és az alkalmazottak 
védelme, az átmeneti időszak nehézségeinek leküzdése (élelmiszerekkel és gyógyszerek
kel való ellátottság), az egyes közösségek szükségleteinek (orvosi ellátás, nevelésügy, 
kultúra, szabadidős tevékenységek) kielégítése gazdasági eszközök segítségével, a közös
ségek védelme a társadalom patologikus jelenségei (gazdasági válság, kriminalitás, 
korrupció, étnikumközi konfliktusok) és más társadalmi feszültségek ellen. A folyóirat 
tematikája igen változatos: már az előző év első száma, majd az 1991-es dupla szám 
ízelítőt nyújt az életminőség hazai és nemzetközi kutatásaiból és a téma módszertani 
szakirodalmából, elemzéseket közöl egyéb társadalmi-gazdasági kérdésekről, mint a 
hátrányos helyzetűek (munkanélküliek, öregek, fogyatékosak) problémája, valamint a 
munkaszociológia tárgyköréből, a politikum társadalmi kérdéseiről stb.

Az 1991-es év szakirodalmi könyvtermése szegényesnek mondható. Ismereteim sze
rint mindössze két szociológiai tárgyú kötet látott napvilágot, az egyik Alexandru Ionescu 
Környezetvédelem és társadalom (Ecologie si societate) című könyve, a másik Dorel 
Abraham Bevezetés a városszociológiába (Introducere in sociologia urbana) című mun
kája, mindkettő hézagpótló az adott területen.

A  környezetvédelem és társadalom összefüggését tárgyaló kötet öt fejezete: 1. Kiválás 
a természetből, 2. A környezetszennyezés főbb forrásai, 3. A környezetvédelemnek mint 
tudománynak a megjelenése, 4. Szociológia és környezetvédelem, 5. Környezetvédelem
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és politika. A kötetnek sajnálatos időszerűséget ad az, hogy Romániában a környezet- 
szennyezés igen súlyos formákat öltött, és eddig igen gyenge társadalmi visszajelzés 
történt a folyamatok káros voltának tudatosítására, másrészt a temészetvédelem szorgal
mazására.

Az urbanizációról szóló kötet talán az utóbbi évek legsikeresebb terméke. A  négy 
fejezet mindegyike fontos kérdést taglal: 1. Az urbanizáció össztársadalmi jelenség, 2. Az 
ókori város — a modern metropolis — a jövő városa, 3. Az urbanizáció jelenségének a 
megismerése, 4. Urbanizáció Romániában. A fejezetek közül legizgalmasabb a Romá
niára vonatkozó adatsor, a szerző saját kutatási eredményeit teszi közzé az ország

I

városrendszerérői. Az elméleti kérdéseket taglaló fejezetekben a szerző gazdag szakiro
dalmat vonultat fel, nem hiányzik Enyedi György felfogásának részletes ismertetése a 
kelet-európai térség urbanizációjáról, és Szelényi Iván nézetinek bemutatása sem. A  
Romániáról írt fejezetben a több évtizeden át folytatott „területrendezést” egyöntetűen 
pozitív színekben tünteti fel, noha közismerten bonyolult és igen sok negatív következ
ménnyel járó folyamat volt. Úgy tűnik, hogy a „területrendezés” csupán csökkentette a 
különbségeket a különböző helységek között. A kötet szerzője valós kutatási témákra 
hívja fel a figyelmet, többek között az urbanizáció antropológiai megközelítésére, az 
esettanulmányok megindítására (egyes városok urbanizációs evolúciójának kutatására).

A  romániai szociológiai kutatásoknak van azonban egy láthatatlan oldala, ugyanis 
rengeteg olyan felmérés is készült az évek folyamán, melyek nem kerültek nyilvánosság 
elé (vagyis kutatási beszámolók formájában halmozódtak fel). Ide tartoznak azok a 
jórészt faluszociológiai kutatások, amelyeket a kolozsvári Babes-Bólyai Tudomány- 
egyetem Szociológiai Laboratóriuma több mint két évtizede végez Ion Aluas egyetemi 
tanár itányításával. A kutatások többnyire regionális jellegűek (régió vagy megye szintű; 
eddig Kolozs, Szatmár, Már am áros megyék, valamint a Nyugati Érchegység és az Avas 
régiói szerepeltek kutatásainkban), legutóbb Hargita megyében készült felmérés a falu 
modernizációs átalakulásáról. Ezeket a felméréseket az egyetem szerződéses alapon 
végzi, adatbankot szolgáltatva a megrendelő számára a vidéki mezőgazdasági munkaerő 
helyzetéről és a munkaerőmozgásról (elvándorlás, ingázás stb.). A falusi gazdaság mint 
kutatási egység módot nyújt, a demográfiai jelenségekkel párhuzamosan, alapvető társa
dalmi-gazdasági összefüggések feltárására, kemény és lágy adatok segítségével egyaránt. 
Az adathalmaz törzsrészét természetesen a kemény adatok, a népszámlálások és a 
jelenlegi helyeztet rögzítő statisztikák képezték, majd ezt követte mintavétel alapján 
kiválasztott gazdaságok szereplőinek kérdőíves kikérdezése. Rengeteg adat halmozódott 
fel, tudományos hasznosításuk talán a legfőbb szempont. Szükség volna гита, hogy 
bekapcsolódjunk nemzetközi kutatásokba, egyrészt összehasonlítások végett, másrészt 
módszereink gazdagítása, megújítása érdekében.

*  *  *

Az 1992. januári népszámlálás meghirdetett célja annak tisztázása, hányán is vagyunk? 
Ez reális célkitűzés, ugyanis még az ország népességéről sem rendelkezünk elegendő
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információval. Országos szintű adatbankra lenne szükség az alapvető demográfiai-társa
dalmi, gazdasági folyamatokról. Az információkhoz való hozzáférhetőség, nyilvánosságra 
hozataluk lenne az első lépés a demokrácia felé.

Az 1990-es év fordulatot hozott a szociológusképzés terén. Az ország több egyetemi 
központjában indult szociológia szak. Kiderült azonban, hogy egyes területeken nincse
nek szakembereink. Ezen is csak a nemzetközi együttműködés segíthet, mint ahogy 
könyvtáraink szakirodaimának kiegészítésében is.

1991. december

Neményi Ágnes
Kolozsvár



Dr. Gabric Molnár Irén

A  SZ O C IO L Ó G IA  H E L Y Z E T E  V A JD A S Á G B A N

1. A jugoszláv szociológia fejlődésének sajátosságai a társadalmi 
változások vetületében. Áttekintés

Vajdaságban a szociológiai kutatások kezdettől fogva szoros összefüggésben álltak a 
Jugoszláviában végbemenő társadalmi változásokkal, de kifejezésre juttatják a szűkebb 
régió sajátosságait is. A második világháború előtti időszakban a szociológia földrajzi 
irányzatát képviselő Cvijics-iskola követői a természet és az ember (a társadalom) 
kölcsönviszonyára helyezték a hangsúlyt, de voltak falujárók, néprajzkutatók (Bogisity) 
és családszociológusok is. Elsőként a Belgrádi Egyetem Jogi Karán alakult meg a 
szociológiai tanszék, amely a faluszociológia tanításával kezdte meg az oktatást.1

A háború utáni időszakban a szociológia egyaránt magán viselte a szocializmus 
bolsevista felfogásának és a rendszer önigazgatási irányvételének a jegyeit. Amikor 
1948-ban megtörtént a szakítás a Sztálin izmussal (legalábbis elvileg), a szakemberek 
felülvizsgálták a történelmi materializmus és a szociológia viszonyát, s többféle irányzatot 
alakítottak ki. Sokan éles határvonalat húztak a nyugati polgári szociológia és a marxista 
társadalomszemlélet között (dr. Goricsár), mások csak módszertani eltérésekről beszél
tek (dr. R. Lukity), míg a harmadik irányzat egyszerűen elvetette a szociológia felosztását 
nyugati és keleti tudományra (N. Popovity).

Első szociológusainknak filozófiai vagy jogi képzettségük volt. A marxizmus klasz- 
szikusai mellett Lukács Györgyöt, továbbá Gramsci, R. Luxemburg és A. Labriola írásait 
olvasták, Sartre, Korsch és Althusser műveit forgatták. A polgári gondolkodók közül a 
tőkés társadalom bírálóit idézték: Millst, Marcusét, a frankfurti iskola tagjait, M. Webert, 
E. Durkheimet. A szociológia művelésének három központja alakult ki: Belgrád, Zágráb 
és Ljubljana. A belgrádiak a különböző elméletek és általános kategóriák magyarázatá
val, a zágrábiak és a ljubljanaiak pedig főleg módszertani és gyakorlati kérdések tanul
mányozásával foglalkoztak.

A legsikeresebb c ociológiai kutatások a hatvanas évekhez kötődnek. Igaz, kevés volt 
az empirikus kutatás és a szociográfiai munka, de az elméleti kérdések és a társadalmi 
problémák megvitatása nyíltabbá vált, mint bármely más szocialista országban. A szo
ciológusok szakmai tanácskozásokon próbálták eredeti, új megközelítéssel magyarázni 
a fejlődő, pluralista szocializmust, amelyek egyúttal a személyes találkozásokra, tapasz
talatcserékre is alkalmat adtak a különböző köztársaságokban élő szakembereknek.

A hivatalos tudománypolitika azonban már a hetvenes évek elején újra megkövetelte 
a ilarxhoz való visszatérést és a liberalizmussal való leszámolást. Kardelj akkoriban 
fogalmazta meg az egész társadalmat átfogó önigazgatás vezérelveit. Senki sem vonhatta 
kétségbe a sokat ígérő, „autentikus” jugoszláv politikai rendszer életrevalóságát. Az új 
berendezkedést szocialista önigazgatású pluraüzmusnak, vagy pártnélküli politikai rend
szernek nevezték, de a háttérben megmaradtak az egypárti, bolsevista módszerek. A  
szociológusok többé nem mélyedhettek el a társadalmi kérdések tanulmányozásában,
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empirikus részjelenségeket elemeztek, közvéleménykutatással, mennyiségi vizsgálatok
kal foglalkoztak. A  tanácskozások interdiszciplináris jellegűek lettek (pl. a Cavtatban 
megtartott nemzetközi szimpózium).

A  nyolcvanas években a szociológusok nagy része megelégelte a politika gyámkodását 
és önálló véleménnyel igyekezett fellépni (már az 1981. évi belgrádi, XI. tudományos 
értekezleten is, amikor a szociológia hazai helyzetéről tárgyaltak2. Akkoriban került 
szembe egymással a szociológusok ma is létező két tábora: egyesek a meglévő hatalmi 
(politokratikus) körök lojális emberei maradtak, mások viszont a társadalom (vagy 
egy-egy rész) szakszerű, empirikus kutatására alapozták munkájukat. Mondani sem kell, 
hogy ez utóbbiak ma sem számíthatnak semmiféle karrierre, és egyelőre szakmai 
elismerésben sem igen részesülnek.

Ezek az „oppozícióban” munkálkodó szociológusok gyakran próbálnak vitába szállni 
a másként gondolkozás, a pluralizmus szükségszerűségének hangsúlyozásával, de az 
eredmények elégtelenek ahhoz, hogy a szociológia professzionaüzálódásáról beszélhet
nénk. A  Szerb Szociológiai Társaság fennállásának 50. évfordulóján, 1988 novemberében, 
Belgrádban tudományos tanácskozást szerveztek „Elméleti pluralizmus a szociológiá
ban” címmel. A  szakma megosztottsága még nyilvánvalóbbá vált. Talán csak abban 
egyeztek meg, hogy a szociológia fejlődési szakaszai mindenkor egybeestek a társadalom 
válsághelyzeteivel, amikor a közvélemény ettől a tudományágtól várta el a valós okok 
felderítését. Jugoszláviában jelenleg szörnyű összecsapásoknak, háborús pusztításnak és 
az elméleti értékrendszerek összeomlásának vagyunk a szemtanúi. Talán nem szorul 
külön magyarázatra, hogy ilyen körülmények között a legtöbb szociológus miért sáncolja 
el magát könyvei és egyetemistái mögé. Ilyen izolációban, pénzhiányban nem lehet szó 
nyilvános fellépésről politizálás nélkül, amit egy szociológus vagy vállal, vagy megpróbál 
átvészelni. Harmadik út nincs.

2. A szociológia a társadalom és a nyilvánosság előtt Vajdaságban

2.1. A  m arginalizá lódás és/vagy  a  professzionalizá lódás

Ha a szociológia helyzetéről a vajdasági kutatások és írások tükrében próbálunk véle
ményt mondani, megállapíthatjuk, hogy a tudományszak marginalizálódása már a hetve
nes években megkezdődött. Ez odáig fajult, hogy az utóbbi években már csupán felületes, 
részleges kutatásokkal foglalkoznak a begubózott szociológusok. A  gettósodás nagy 
hátrány a fiatal szakembereknek, akik már nem gyarapíthatják tudásukat a volt Jugoszlá
via pluralista színterén, s így inkább (ha tehetik) külföldi szakmai tanácskozásokból és 
szaklapokból „élősködnek”.

A  helyzet tarthatatlanságát mindenekelőtt a szociológia sokak által áhított professzi- 
onaüzálódásának követelményei teszik szemléletessé. Ezek pedig a következők:

— a szociológus legyen az elméleti és az empirikus szociológia (vagy az egyes 
ágazatok) kiváló ismerője (szakmai autoritás);
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— a nem szakszerű és felületes „tudás” kizárása a szakmai autoritások dolga a 
megfelelő társadalmi és tudományos mércék felállítása révén (a szelekcióban tehát ne a 
politikai szempontok érvényesüljenek);

— széles szakmai nyilvánosság szükséges (az egyetemista szakköröktől a nemzetközi 
tanácskozásokig), valamint szakfolyóiratok megjelentetése;

— a rutinszerű munka helyett újításokkal és elméleti álláspontokkal gazdagított 
kutatásokra van szükség;

— a szociológusi munkát megfelelően (anyagilag kielégítően támogatott, intellektu
álisan önálló egyetemi karok, katedrák, kutatóintézetek) meg kell szervezni.

E nagyfontosságú követelmények kielégítésével — főképp a társadalmi környezet 
rettenetes gondjai miatt — az utóbbi évtizedekben bizony csak viszonylagosan lehetünk 
elégedettek, s ezen a téren egyhamar javulásra sem számíthatunk.

2.2. A  szociológia és a dezintegrálódás

A jugoszláv önigazgatási rendszer elméleti Étlapjait a szociológusok több évtizeden át 
magyarázták, dicsérték s csak elvétve bírálták. A  valódi szociológiai szempontok kifejté
sére igazában nem volt lehetőség, hisz a rendszer mindenkor megkövetelte tőlünk, hogy 
a soha meg nem valósítható önigazgatási demokráciát legalább magyarázzuk, indokoljuk, 
ha már hatékonyan gyakorolni nem vagyunk képesek.

A szakemberek mindvégig azt hajtogatták, hogy a titói— kardelji mű valójában okos 
és jó rendszer, csak a gyakorlat még nem tudja követni, mert helytelenül alkalmazzuk a 
koncepciót. Ez volt a fő érvelés egészen a nyolcvanas évek közepéig, amikor a szocio
lógusok kizárólag az 1974-es alkotmány és normatív rendszere dicsőítésével foglalkoztak, 
a valóság kutatását ellenben teljesen elhanyagolták. Ha valaki a polgári társadalom
szemlélet kategóriáiban gondolkozott, vagy a bolsevista rendszert bírálta, nyomban 
árulónak bélyegezték. így tette a normatív rendszer a tudományt is függővé, a jóhiszemű 
polgárt pedig alattvalóvá. Volt, aki elhitette magával, hogy „szabad és legitim” társadalmi 
alakulatban él, a többségnek azonban megingott a hite ebben. A  rendszer stabilitását 
valójában külföldi hitelekkel tartották fenn, megvásárolva a szociális békét (az élet- 
színvonal mesterséges felduzzasztásával valós értékű munkaeredmények és teljesít
mények nélkül, amit a piaci kritériumok hiányában mérni sem lehetett).

A társadalom alrendszerei elveszítették egyöntetű orientáltságukat, diszfunkcionális- 
sá lett viszonyuk (pl. a termelés és a fogyasztás, a terv és a piac, a termelő és a nem-termelő 
munka, a polgárok és a népek érdekei stb.). E társadalmi alrendszerek el sem láthatták 
autentikus funkciójukat a proklamált önigazgatási rendszerben, mert épp a széthúzó, 
diszkontinuus folyamatok kerültek előtérbe. Az önigazgatási szubjektumok a központi 
hatalom leépítése ellenére sem erősödtek meg autentikus feladatkörükben. Emiatt 
nemcsak a (soha meg nem teremtett) közös vagy egységes jugoszláv piac) nem működött, 
de a társadalmi terv és a föderációs elvek sem érvényesülhettek. Utólag aztán kiderült, 
hogy az álomszépnek tűnő önigazgatási demokráciát az elégtelen gazdasági fejlődés 
anarchiává és szétzilált pluralizmussá degradálta.
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A  társadalomtudományok — elsősorban a közgazdaságtan és a szociológia, de a 
jogtudomány is — azt a feladatot kapták, hogy a politika felügyelete alatt minden 
lehetőséget kihasználva igazolják a válságot; keressenek ugyan kiutat, de a hatalombitor
lók trónfosztása nélkül. Meghirdették az ún. „alkotó marxizmust”, ami csekély lehetősé
get kínál egy tudósnak. Vajdaságban is kialakult a meglévő erőkkel szimpatizálók, illetve 
az ellenzéki gondolkodásúak tábora, ahol már a meghirdetett egyetemi semlegesség és 
a tudomány autonómiája semminemű szerepet nem játszott.3

Annyit mégis sikerült elérni, hogy a nyolcvanas évek közepén végül felszámolták az 
ún. honvédelmi és társadalmi önvédelmi bizottságokat, amelyek minden munkaszerve
zetben (a vállalatoktól az egyetemekig) árgus szemmel figyelték az „önigazgatás- és 
szocialistaellenes erőket”, nehogy eszmei-politikai ingadozást idézzenek elő és félreve
zessék az egyetemistákat. A  két tábor pedig végérvényesen szakított egymással a Szerb 
Szociológiai Társaság 1985-ös belgrádi rendkívüli kongresszusán, amikor a káderkérdé
sek kerültek napirendre. Az új vezetőségbe ugyanis némelyek a professzionális autoritá
sokat, mások viszont a rendszerhű egyéneket, a politika lojális támogatóit próbálták 
beválasztani.

A  társadalom dezintegrálódása tehát nyílt válsággócokat hozott létre, amire a szocio
lógusok és a társadalomtudósok legtöbbje depolitizálódással és a marxista ideológia 
elkerülésével válaszolt.

3. A szociológiai kutatások helyzete és a vajdasági kutatási témák

A  nyolcvanas évek elején megújultak a szociológiai kutatások, mert „lélegzethez jutott” 
a szakmáját szerető és ismerő társadalomtudósok tábora. A  Társadalomtudományok 
Intézeteinek Jugoszláv Konzorciuma 1982-ben Ljubljanában „Szociológus találkozások” 
címmel új utakat vázolt fel a társadalmi mozgások kutatásában. (Ez a szervezet 1990-ben 
tartotta meg utolsó tanácskozását „Jugoszlávia válsága és a reform lehetőségei” címmel 
Belgrádban.) Abban az időben már mindenki nyíltan bírálta a monolit rendszert, és 
megjelentek az első válságelméletek is, melyek igazi pluralista gondolkozásmódot tük
röztek. A  tudóscsoportok 1985-ben nagyszabású, országos kutatásba kezdtek „A jugo
szláv társadalom szerkezete” témájában. Céljuk a rendszer új alapokra helyezése volt 
mind gazdasági (piac, vállalkozás, tulajdonstruktúra-váltás), mind felépítményi szem
pontból. (Rámutattak a nagyfokú dezintegrálásra és az állami intézmények elburjánzá
sára.) Lehetővé vált, hogy a szociológusok — köztük a vajdasági szakemberek — is 
átfogó társadalomfejlesztési stratégiát dolgozzanak ki. Ez a törekvés az 1974-es alkot
mány teljes átdolgozását és a rendszer új alapokra helyezését jelentette, ez azonban nem 
felelt meg az uralmon lévő köztársasági hatalmi köröknek, amelyek mindegyikét meg
érintette a trónfosztás veszélye. A föderális intézmények széthullásával így került előtérbe 
a nacionalizmus szításának az a célja, hogy a vezető elitek — régi hatalmi koalíciókat 
átöltöztetve — legalább a maguk kis államaiban fennmaradhassanak. Ezzel szétesett az 
ország technológiai fejlődésének stratégiai terve és egész gazdasági rendszere is.
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Vajdaságban ez időben többsíkú kutatásokat végeztek a szociológusok. A fontosab
bakat ismertetem a következőkben.

3.1. A  társadalm i struktúra alakulása Vajdaságban

Ezt a munkát 1985-1990 között a tudományos kutatások pénzelésére létrehozott érdek- 
közösség indította be. A  munkában a bölcsészeti karon működő Szociológiai Intézet, 
továbbá a jogi kar, a mezőgazdasági kar és a szabadkai közgazdasági kar szociológusai 
vettek részt. A változó társadalomszerkezet elemzéséhez egyesek a marxista osztályta
gozódást vették alapul, de a kutatók legtöbbje már új rétegeződésekről, érdekütközések
ről és mélyreható differenciáltságról számolt be a lakosság szociális helyzetének és 
életmódjának függvényében. A  kutatásnak jelentős demográfiai megalapozottsága volt, 
mert az akkor még friss 1981-es népszámlálási adatokra támaszkodott. Megállapították, 
hogy a mezőgazdasági lakosság továbbra is fogyatkozik, a magánvállalkozások száma 
elégtelen, a munkanélküliség pedig növekszik. A kutatást, Vajdaságban először, az 
életmód-szociológiára és a szabadidő-szociológiára is kiterjesztették a fiatal szakem
berek. Kiderítették, hogy országos viszonylatban a vajdasági infrastruktúra átlagon felül 
fejlett, s ezért lett igen vonzó a tartomány az ország más vidékeiről betelepülőknek.

A nyolcvanas évek végén a kutatók a jugoszláv válság, a változó tulajdonviszonyok, a 
munka modernizálása, a technológiai újítások és a növekvő vállalkozókedv szempontjá
ból taglalják a társadalmi szerkezet változásait Vajdaságban.

A társadalom rétegződésében legújabban a hatalmi struktúrához közel vagy tőle távol 
álló (jogfosztott) rétegeket különböztetnek meg a szociológusok. Eképp jutnak el a 
kollektív vagy társadalmi tulajdont igazgatók (techno-bürokraták) rétegéhez, mely a 
politokráciával és a mostanában feltűnt naciokráciával együtt a legbefolyásosabb csopor
tosulás. Utána következnek a „középrétegek”, amelyek tagjai a vállalkozások, a tőkebe
fektetések híveiként egy új osztály előretörését sejtetik, már amennyiben a maiaknál jobb 
politikai és gazdasági feltételekhez jutnak.

Jelen vannak természetesen a hatalmi struktúra „alattvalói” is, akik lojális polgárok
ként igyekeznek hivatalnoki vagy más állásukat megőrizni, rosszabb esetben pedig — 
átképzésüket elodázva — a régi juttatásokat és szociális biztonságot siratják.

Ugyanakkor a parasztság és a munkásosztály hada (amelynek csupán potenciális és 
demagógiával emlegetett hatalma van) belső rétegeződése közepette a legelégedetle
nebb. Sokan megpróbálkoznak ugyan a szakmai átképzéssel, vagy kis tőkebefektetést 
igénylő vállalkozásokba kezdenek, de érvényesülésük nem kielégítő. Szerbia kormánya 
(a vajdaságival együtt) nem sokat tesz a privatizáció ösztönzésére, inkább csak a közpon
tosított állami ellenőrzés fenntartásáért küzd.5

3.2. N em zetiségi kérdés és kisebbségi m entalitás

Vajdaságban magától értetődően szinte állandó kutatási téma a nemzetiségek demográ
fiai arculata és nemzeti identitása, tekintettel a lakosság soknemzetiségű összetételére. 
A kutatási lehetőségek és az elért eredmények azonban igen szerények, és nem is mindig
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szociológusok foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel.6 Az irodalom a témafelvetések soka
ságával tűnik ki, melyek a „békés egymás mellett éléstől” az asszimilációig, a beilleszke
déstől az integrálódásig terjednek. Mi a modern nacionalizmus lényege, és meddig 
terjedhet a magyar kisebbség identitáskeresése anélkül, hogy szeparatistának vagy sovi
nisztának kiálthatnák ki? — ezek a kérdések izgatják a vajdasági pszichológusokat és 
szociológusokat egyaránt. A cikkek legtöbbje magyar nyelven jelenik meg a Létünk és az 
Uj Symposion számaiban. Ma már Vajdaságban is nyíltan írnak az erőszakos asszimilá
ció különböző formáiról. Ezek:

— a gazdasági asszimiláció: a parasztság és a kisiparos réteg áldatlan anyagi helyzete 
(adóterhek) főképp azt a nemzetet sújtja, amelynek szerkezetében földműveléssel, 
kisiparral nagyobb a foglalkozók aránya;

— a nyelvi-kulturális asszimiláció: az államnyelv kötelezővé tételével az iskolákban 
és a hivatalokban a kisebbségek nyelve és kultúrája háttérbe szorul;

— a demográfiai asszimiláció: a munkalehetőségek, illetve a vegyesházasságok a 
kisebbségeket migrációra vagy etnikai identitásuk feladására késztetik;

— a területi asszimiláció: a községek, sőt akár az egész tartomány önrendelkezésének 
megnyirbálása, szerkezeti átalakítása;

— a politikai asszimiláció: pl. a többségi (nem pedig a proporcionális) választási elv 
alkalmazása hátrányos a kisebbségekre nézve;

— a tudati (pszichológiai) asszimiláció: a kisebbségben bűntudatot, szorongást 
ébresztenek akár múltbeli (háborús bűnök), akár jövőbeni (identitás-megőrzés) szem
pontok emlegetésével.

3.3. O kta tási és nevelési gon dok

Az oktatás és nevelés körülményeit mindig kutatjuk, de sohasem jutunk a végére. A  
szakirányú (középszintű) oktatás hatékonyságától kezdve (amiről a legtöbben írtak) az 
elpolitizált oktatási reformokig a vajdasági szakemberek rendszeresen rámutatnak a 
gyakran változó oktatási politika fogyatékosságaira. Megállapítják, hogy az oktatói és 
nevelői munka minőségi kibontakoztatásához aránytalanul alacsonyak a fizetések, s a 
pedagógus szakma elveszítette megbecsülését. Az oktatási rendszer sem menekült meg 
az átpolitizálástól, és csak azok maradhatnak meg jó szakembernek, akiknek szívügyük 
a nevelés, vagy épp az anyanyelvi oktatás. A nemzetiségek nyelvén folyó oktatás szakmai 
és tudományos szempontjaival szinte állandóan foglalkozik valaki a vajdasági pedagógu
sok és szociológusok közül.8

3.4. A  dem ográfia i ku ta tások

A  demográfiai kérdések tanulmányozása során a kutatók már régebben is felfigyeltek 
arra a tényre, hogy a többi országrészhez viszonyítva Vajdaságban a legkisebbek a 
születési és halálozási arányszámok. A tartomány lakossága tehát egyre inkább elöreg
szik, miközben a viszonylagosan jól fejlett infrastruktúra ide vonzza a betelepülőket, a 
munkanélkülieket más vidékekről.9
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3.5. Családszociológia és a fia ta lo k  életm ód-szociológiája

A serdülőkorú fiatalok problémái közül az empirikus kutatások nemcsak az oktatás 
kérdését ölelik fel, hanem a fiatalok közérzeti gondjaira és a stresszhelyzetek körülmé
nyeire is kiterjednek.10 Az életmód-szociológia a családi ellátás és fogyasztás mellett 
vizsgálta a foglalkoztatottság körüli nehézségeket is, és így választ kaptunk sokféle 
szociális kérdésre. Kevesebben foglalkoznak viszont szabadidő-kutatással, míg a pszicho
lógusok újabban főleg a válás és a stressz kérdésköreit tanulmányozzák.11

3.6. Falukutatás és a paraszti é le tm ód

A falukutatásnak hagyománya van Vajdaságban, jelenleg mégsem foglalkozik vele sok 
szociológus. A paraszti életmód változásait jószerivel csak a lakosság összetételének 
elemzéseiben említik. Vajdaságban az agrárlakosság számaránya a háború utáni 67-ről 
a mostani 20 százalékra csökkent. A mai parasztság „kétéltű” helyzetére jellemző, hogy 
a földművelő családnak mindig van olyan tagja is, aki a társadalmi szektorban dolgozik.

3 .7. A  politika  szociológiai kutatása

A politikai szociológia területén a vajdasági szociológusok a jogászokkal és a filozófu
sokkal fogtak össze, amikor a civil társadalomról, a hatalomváltásról vagy a jogállam 
kérdéseiről írtak.14 Említésre méltók a válságelméleti tanulmányok, de nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a nemzetiségek esélyeiről folytatott kutatások eredményeit sem.15 A  
szerzők névsora azt tanúsítja, hogy ez a téma nem csupán a vajdaságiakat foglalkoztatja.

3.8. Ökológia és környezetvédelem

Újonnan felismert kutatási témákra terelte a figyelmet a környezetvédelmi szociológia.16 
A környezetvédelmi tudat elméleti kérdései mellett beindultak a szociológiai felmérések 
az ipari települések környezetvédelmi gondjairól is.

A nyolcvanas évek végén újra megerősödött a társadalomtudományok átpolitizálása. 
A század utolsó évtizedében a kutató szociológus, ha eredeti és szakszerű akar maradni, 
egyszerűen elkerüli azokat a problémákat, amelyeket szinte képtelenség a hivatalos 
álláspontokkal szemben érdemlegesen értékelni. A szociológus csak ily módon tud 
fokozatosan megszabadulni a marxizmustól, hogy újabb elméleti és módszertani lehető
ségeket ismerhessen meg. Általánosabbá vált a szociológiai kutatások interdiszciplináris 
jellege is; közeledünk a jog, a gazdaságtan, esetenként a pszichológia felé. Ha már nem 
foglalkozhatunk a valós társadalmi folyamatok bírálatával, a politikától csak úgy távolod
hatunk el, ha más empirikus tudományokhoz kerülünk közelebb. A marxizmustól és a 
politikától menekvő társadalomtudósok keresik az új témákat, a szakszerű munkát. Ha 
sikerül professzionális szintre emelni ténykedésüket, csakhamar új tantárgyakat fognak 
beindítani. Ilyen lehet a gazdaságszociológia, a munkaszociológia, az oktatás- és kultú
raszociológia, vagy épp a környezetvédelmi szociológia.
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4. A szociológia tanítása Vajdaságban

A  Belgrádi Egyetem Bölcsészeti Karának az 1959-60-as tanévben, a háború után Jugo
szláviában elsőként, sikerült megalapítania a szociológia tanszéket. Példáját három évvel 
később Ljubljana, majd 1963-ban Zágráb követte. Később Szarajevóban, Niben, Szkop
jéban is megjelentek a szociológiai katedrák.

A  legtöbb karon valójában már az ötvenes években megkezdődött az általános 
szociológia oktatása, de az ún. „alkotó marxista” szociológia csak a hatvanas években 
honosodott meg. A  marxista szociológia mellett más irányzatokról akkoriban szó sem 
lehetett, mert a polgári szociológiát egyszerűen konzervatívnak nyilvánították. A szocio
lógia tanításában még a legelismertebb autoritások is megmaradtak a tradicionális, 
elméletileg már tisztázott témák mellett, és csak kutatásaikban lehettek eredetiek, 
újszerűek.

A szociológia hetvenes évekbeli marginalizálódása a hagyományos szociológiai tan
tárgyak kiiktatásában is megmutatkozott. Helyüket elfoglalták az új tananyagok: a 
marxista filozófia, a szocialista önigazgatás, a honvédelem és társadalmi önvédelem. 
Feladatuk az volt, hogy a szociológiánál „hívebben” magyarázzák és igazolják az új 
önigazgatási rendszer normatív alapjait. Az ideologizálás és a politizálás ezáltal még 
inkább elfojtotta a szociológusok hivatásbeli törekvéseit. Az előadók között egyre keve
sebb lett a szakképzett szociológus, helyettük a politikai egyetemek végzett hallgatói, vagy 
közgazdászok és filozófusok jelentek meg a katedrákon.

A  nyolcvanas években (a dezintegrálódás eredményeképpen) előtérbe kerültek a 
szociológusok által kezdeményezett viták, amelyek újra kifejezésre juttatták a profesz - 
szionalizálódás és depolitizálódás igényét. Néhány évvel az első ilyen jellegű tanácskozá
sok után előbb a kutatásokban, majd a szociológiai előadásokban is egyre szaporodtak 
az eredeti állásfoglalások. Az elméleti pluralizmus elnyerte létjogosultságát. S habár a 
pénztelenség miatt stagnálnak a nagyobb kutatások, legalább széles körben elismerik a 
polgári szociológia tudományosságát, a számítógépes kutatások szükségességét, s mind
ezzel az oktatási egységek is kiegészülnek. 1

Ezt követően már csak a következő előadási témák kötelezőek: a társadalmi struktúra, 
a társadalmi csoportok, a társadalmi mozgások és változások, a társadalmi szerveződé
sek, valamint a tudatformák. Elhagyhattuk viszont azokat a témákat, amelyek a globális 
társadalmi témák keretében a proletárdiktatúra, a kommunizmus és az elidegenedés 
értelmezésével, valamint az állam és az osztályok elhalásának indokolásával foglalkoztak. 
Ugyanakkor néhány új téma is bekerült a tantervbe: az értékelméletek, az új társadalmi 
mozgalmak, a politikai pluralizmus. A  civil társadalom elméletének feldolgozása mellett 
a polgári jogok és szabadságok, sőt a vállalkozókedv kérdései is szociológiai témák lettek. 
Ennek következtében a régi tankönyvek sorra elavultak, akár marxista beállítottságuk, 
akár túlzó általánosításaik miatt.

A  hivatalos tanterv keretében azonban az egyetemisták kénytelenek azokat a tantár
gyakat tanulni, amelyeket az oktatási minisztérium előír. Talán ezzel magyarázható, hogy 
a társadalomtudományok tanulmányozása közben a fiatalok elveszítik hitüket a környe

152



zetükben; nem érdekli őket az elmélet, mert a nagy ígéretekből hazug humanizmus lett. 
Amikor háború dúl körülöttük, nehéz a békés társadalmi környezet vagy a demokratikus 
tolerancia kérdéseit elemezni. A  tudományosság elveszíti megalapozottságát, amint a 
gyakorlatban próbálják alkalmazni a megismert szociológiai kategóriákat.

Ezzel szemben az empirikus kutatások iránt megnövekedett a fiatalok érdeklődése. 
Emellett csak az ágazati szociológia szakkérdéseit érdemes nekik előadni, mert ezeket 
szakmájukban hasznosíthatják.

Az anyanyelvi oktatás egyetemi szinten Vajdaságban a hetvenes évek óta engedé
lyezett, s néhány karon gyakorlatilag is megvalósult. Ha van hozzá előadó, a szociológiát 
magyar nyelven hallgatják az egyetemisták, s magyarul folynak a vizsgák is. Elsőként 
(mintegy 20 évvel ezelőtt) a szabadkai közgazdasági kar alakította meg a folyamatosság 
igényével a magyar tannyelvű oktatási csoportokat, s az első évben több mint 30 magyar 
ajkú egyetemista jelentkezett az előadásokra. A többi szabadkai karon (Építészeti és 
Műszaki Főiskola), valamint az újvidéki Bölcsészeti karon szintén a szabadkai tanárok 
látják el a magyar nyelvű szociológia oktatást. Azokon az újvidéki karokon pedig, ahol 
káderhiány miatt nincs magyar szociológus, az egyetemisták ugyancsak a Bölcsészeti 
karra járnak szociológiát hallgatni. Persze a gyarkolatban sűrűn találkozunk tantervi 
eltéréssel, órarendi átfedéssel, teremhiánnyal és sok egyéb formális okkal, ami miatt 
egyes karok hallgatói nem juthatnak el rendszeresen ezekre az órákra. A hivatalos 
szerveknek nem szívügyük az anyanyelvi oktatás feltételeinek biztosítása, és egyre gyak
rabban hangoztatják az anyagi fedezet hiányát és keveslik a diákok számát. A  legnagyobb 
gond a magyar nyelvű szakirodalom és tankönyvek hiánya. A magyarországi könyvek 
használatát hivatalosan ugyan nem tiltották be, de az egyetemi tanácsok által ajánlott 
tankönyvek jegyzékén ezek sohasem találhatók meg. Saját előadásaikat és tanulmá
nyaikat a vajdasági szociológusok rendszeresen megjelentetik magyar nyelven az újvidéki 
Forum Könyvkiadó gondozásában, de még egyetlen olyan tankönyvet sem tudtunk a 
magyar egyetemisták kezébe adni, amely teljes egészében felölelné a szociológia tan
anyagát.

Jegyzetek

1 Erről Kovács Teréz a magyarországi S zo c io ló g ia  című folyóirat Figyelő rovatában írt 1983-ban: „A szo
ciológia kialakulása és fejlődése Jugoszláviában”.

2 Ezen a tanácskozáson elsősorban Veljko Rus professzor hangoztatta, hogy a szociológia és a politika 
konfliktusában nem szabad a szociológia deprofesszionalizálódását megengedni.

3 Stjepan Gerdelj e két tábort „radikális kritikusok” és „affirmativ lojálisok” néven emlegeti.

4 E kutatások alapján magyar nyelven a L é tü n k  1987/1. és 1991/1-2. számában dr. Rehák László, dr. Gabric 
Molnár Irén és dr. Bozo Miloevic tett közzé tanulmányt.

5 Az utóbbi években több, egymást követő kormány iktatta programjába a magánvállalkozások támogatását, 
de az állami (társadalmi) tulajdon leépülése, vagy inkább legyengülése minduntalan arra ösztökélte őket, 
hogy újra a gazdaságirányítás központosításával próbálkozzanak.

0 Csak néhány nevet említek, hisz a témával foglalkozók tábora sokkal szélesebb: dr. Rehák László, dr. Hódi 
Sándor, dr. Várady Tibor, Mimics Károly magiszter, dr. Székely László, Végei László, dr. Páll Sándor.
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7 A  magyarországi olvasóközönség megismerhette dr. Rehák László N em ze t, n em zetiség , k iseb b ség  J u goszlá 
v iá b a n  c. könyvét Gondolat Kiadó, 1988. Vajdaságban erről a témáról a L é tü n k  1989/5-6., 1990/1. és 1990/6. 
számában jelentek meg magyar nyelvű írások. A  napilapok közül meg kell említeni a M a g ya r S zó t, amelyben 
természetesen nem tanulmányok, de a magyarság számára jelentős ilyen témájú cikkek láttak napvilágot az 
utóbbi években.

8 Lásd dr. Tóth Lajos és dr. Rehák László írásait a L é tü n k  1972/5., 1983/3-4., 1987/1., 1988/5. és 1990/6. 
számában, illetve az Ú j S y m p o s io n  1990/3. számában. Itt említem meg továbbá dr. Rehák László két másik 
könyvét: A n y a n y e lv  — á lla m n y e lv  (Fórum, 1975) és A  k iseb b ség ek tő l a  n em zetiség ig  (Fórum, 1978).

9 Lásd Mimics Károly vagy Sergelj Flere tanulmányait — magyar nyelven az Ú j S ym p o s io n b a n  é s  a L é tü n k b en  
(1990/6.). Az utóbbi folyóirat egyébként ,A  jugoszláviai magyarság demográfiai kérdései” címen sikeres 
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KÖNYVEKRŐL

Táll Éva

K Ö N Y V S O R O Z A T  A Z  A G R Á R T É R S É G E K  
JÖ V Ő JÉ R Ő L

1990-ben a David Fulton Publishers sorozatot indított Critical Perspectives on Rural 
Change címmel. A szerkesztők — Sarah Whatmore, Philip Lowe és Terry Marsden — 
a világ agrártérségeinek érzékelhető átalakulására, a tendenciák megismerésének széles 
körű igényére válaszolva hívták életre a sorozatot, amelynek eddig három kötete jelent 
meg:

1. Rural Restructuring. Global Processes and their Responses. 1990.
2. Technological Change and the Rural Environment. 1990.
3. Rural Enterprise. Shifting Perspectives on Small-Scale Production. 1990.

A tanulmánykötetek témák szerint csoportosítva ösztönözni kívánják a nemzetközi 
tájékozódást, összehasonlítást és vitát a fejlett társadalmak rurális térségeiben folytatott 
kutatásokról. A  kulcskérdések: milyen hatást váltanak ki a globális folyamatok nemzeti, 
regionális és helyi szinten? Hogyan termelik újra vagy hogyan módosítják egyes nemzet
államok a fejlődési egyenlőtlenségeket a rurális területeken? Milyen összefüggés van a 
mezőgazdaság és az állami agrárpolitika alakulása, valamint a rurális változások között 
és mindez hogyan jelenik meg az állam gazdasági-politikai törekvéseiben? Milyen 
lehetőségek vannak e változások empirikus és teoretikus kutatására?

A megjelent kötetek szerint a rurális térségek, lakóik és szervezeteik egyaránt 
változások előtt állnak. Az elsődleges (mezőgazdasági) termelés átalakulása mellett 
változnak a termelés-fogyasztás-tartósítás arányai, a gazdasági tevékenységek térben 
átrendeződnek, és módosulnak a vidéki élethez kapcsolódó értékek is. A rurális régiók
ban élők cselekvési lehetőségeit a helyi és agrárszférán kívüli erők is befolyásolják, a 
mezőgazdasággal kapcsolatos intézkedések mellett a gazdaság és a szociálpolitika álta
lános helyzete, valamint a regionális pénzügyi politika. A  tanulmányok válogatásának 
hangsúlyozott szempontja volt a rurálszféra megértéséhez szükséges kritikai és átfogó 
szemlélet, amely képes áttörni a diszciplináris határokat és eligazít az elemzések külön
böző térbeni és intézményi szintjei között is.

A  globális folyamatokkal foglalkozó első kötet bevezetőjében Marsden, Lowe és 
Whatmore elméleti tanulmányát olvashatjuk „A ruralitás kérdéseiről”, amelyben a 
szerzők áttekintik a politikai (agrár-) gazdaságtan irányzatait aXDÍ. századtól napjainkig 
Az elméleti vitáknak folyamatosan központi témája volt a tőkés termelés logikája ellenére 
tartósan fennmaradó kisárutermelés, illetve a családi munkára épülő mezőgazdasági 
termelés megújulási képessége.
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A  hetvenes évek végén kezdődött a rurálszociológiában a kritikai alternatívák felve
tése, és a diszciplína kilépett a tematikai és szemléleti elszigeteltségből: egyrészt az 
élelmiszer-termelési rendszer vertikális integrációjának megfelelően felfelé, másrészt a 
tőkeakkumuláció földrajzi átstrukturálódása miatt kifelé, vagyis a rurális fogalmában 
helyet kapott például az ipari termelés, ugyanakkor a farmokkal kapcsolatban csökken 
a rurális (azaz földhöz kötött) munkafolyamat meghatározó jelentősége. A kötetek több 
tanulmánya a falusi lokalitások eddigi rurális jellegét csupán olyan beruházási sajátos
ságnak tekinti, amely a jövőben radikálisan más jellegűvé válhat. Az agrártermelés 
csökkenésével a rurális tér másfajta termelési szerepet is kaphat (pl. biomassza), de a 
fogyasztók számára is eltérő funkciókat tölthet be (lakóhely, a rekreáció és szabadidő 
helye, környezeti értékek konzerválása stb.), amelyek egyúttal új felhalmozási lehetősé
geket, újfajta identitást és a társadalmi reprodukció új lehetőségeit is nyújthatják.

A  rurális térségek transzformációjával kapcsolatban egyre érezhetőbb az elméleti 
koncepciók hiánya, amire Newby már 1986-ban felhívta a figyelmet. Továbbra is kérdés, 
tudják-e követni a rurálszociológiai kutatások a vidék változásainak mértékét és irányát, 
és hogy segíthetnek-e a megértésben olyan fogalmak, mint a társadalmi osztály, a 
munkapiac, a háztartás vagy a megélhetés. A szerzők igyekszenek a konceptuális és az 
elméleti problémák megoldását is előmozdítani, de egyetérthetünk Friedrich H. Buttel- 
lel, az első kötetek egyik ismertetőjével abban, hogy bár az egyes tanulmányok várhatóan 
a legtöbbet idézett publikációk lesznek, a rurálszociológia új irányzatában mutatkozó 
elméleti hiányokon és problémákon a kötetek szerkesztőinek és szerzőinek csak részben 
sikerült változtatniuk. Az általános rurálszociológiai elmélet hézagosságának a kötetek
ben is fellelhető következménye, hogy ritkán sikerül az antropológiai megközelítésű és 
az elméleti-strukturalista szemléletű elemzések egyesítése. Az egységes elmélet hiánya 
ellenére az egyes tanulmányok színvonalasak és a szerkesztői teljesítmény eredményes, 
olyannyira, hogy a sorozat — első kötetei után ítélve — valószínűleg meghatározó lesz 
a századvég rurálszociológiájában.

A z első kötetben a témája miatt talán legfontosabb tanulmány Mac Mormont 
(Belgium) dolgozata, amely rámutat, hogy a „rurális” fogalma abból a korból ered, 
amikor a paraszti világ mint egész integrálódott a „nagy” társadalomba. A  rurálszocio
lógia is elsősorban a harmadik világ „primitív” társadalmainak vizsgálatára különült el 
önálló diszciplínaként. Ebben a második világháború előtt még oly általános megközelí
tésmódban a paraszt és a falu mitologikus ellentétpárja volt a tőkés világot meghatározó 
urbánus társadalmi viszonyoknak és mint ilyen a morális és társadalmi értékek őrzője a 
polgári világ felismert hibáival szemben. A  másik leegyszerűsítő tendencia viszont olyan 
öntörvényű világnak láttatja, amelyet szükségképp integrálni kell valahogyan a tőkés 
gazdaság egészébe. Mivel a fejlett országokban ez utóbbi megtörtént, a rurálszociológiá- 
nak újra kell definiálnia tárgyát, feladatát. Egyesek úgy látják, hogy rurális és urbánus 
különbsége mára már csak a föld, a terület különböző hasznosítását jelenti, a lakosság 
mindenütt egyformán urbanizált. A  másik véglet a környezeti koncepció, mely szerint a 
rurális világ pusztán alkalmazkodik a biofizikai környezet korlátáihoz. A szerző állás
pontja szerint a rurálszociológia tárgya az a különbség, amely a város és a vidék között
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minden országban fennáll, és ami ebből társadalmi probléma, azt minden társadalomnak 
magának kell újra megfogalmaznia, a rurálszociológiának pedig mint társadalmi jelen
séget kell vizsgálnia és értelmeznie.

Patrick Commins (Írország) tanulmánya a mezőgazdaság átalakításának irányairól, 
dinamikájáról és eredményeiről ad összefoglaló áttekintést a fejlett országok példáján. 
Három fő területet vizsgál: az agráripari fejlődés hatását a farmok termelésére, az állami 
intervenció szerepét (elsősorban a mezőgazdasági ártámogatások révén) és végül az 
egyes gazdasági érdekcsoportok eltérő lehetőségeit az állami beavatkozás befolyásolásá
ra. Szerinte az utóbbi három évtizedben e tényezők hatásának kombinációja expanzív és 
„produkcionalista” paradigmát hozott létre. A  válság a nyolcvanas években érte el 
csúcspontját, amikor tarthatatlanná vált a korábbi (növekvő termékkibocsátásra, a ter
melékenység gát nélküli növelésére, a technológiai fejlődésre, ártámogatásra épülő) 
fejlesztési modell. Az Európai Közösség országainak mezőgazdasági politikája alapve
tően kétféle választ szül e változásokra: az egyik a piacgazdaság normáit próbálja 
érvényesíteni a mezőgazdaságban is, a másik megkísérli a mezőgazdaságot az élelmiszer- 
termelés mellett más társadalmi funkcióval is felruházni. Az első a Közös Piac esetében 
olyan kompromisszumot jelent, amely a piacra szánt termények mennyiségének korlá
tozása ellenére megőrzi a tőkeakkumuláció lehetőségét a mezőgazdaságban — például 
a többlettermelő kapacitások új irányokba terelésével — és egyben a politikai konszenzus 
és béke minimumát vidéken is, többek között a „nem produktív” családi gazdaságok 
társadalmi funkciójának legitimálásával. A szerző szerint az egységes európai piac felé 
vezető úton az eddigi állami politikák alternatíváját nem a mezőgazdaság sajátos nehéz
ségeiből kiindulva, hanem a helyi közösségek, a falvak és a vidéki térségek problémáinak 
egyeztetett figyelembevételével lehetne eredményesen kialakítani.

Peterson szerint az állami szabályozás és mennyiségi növekedés után Svédországban 
a dereguláció jelent majd paradigmaváltást a kilencvenes években. Elterjedhetnek az 
alternatív és ökológiai szempontokat figyelembe vevő termelési módok, és a hatósági 
előírások a jó minőség mellett a környezet védelmét is előírják. Mindez valószínűleg 
jobban megvalósítható kisüzemi keretek között, ami általában a nagy kollektív gazdasá
gok és az állami protekcionizmus ellen fog hatni. A szomszédos Finnország példája, ahol 
a farmereket jobbam megbecsülik, növeli a mezőgazdaság iránti érdeklődést mind a 
lakosság, mind a politikusok körében. Az elkövetkező években állami reguláció helyett 
deregulációs programok várhatók.

Ugyancsak deregulációval látja megoldhatónak az ausztrál mezőgazdaság újjászerve
zését Geoffrey Lawrence. Az eddig érvényes gazdasági modellek (gépesített, vegyszer
igényes nagyüzem) szisztematikusan ignorálták a falusi közösségi életet és a társadalmi 
környezet „szubjektív” igényeit. Egyre kevesebb a gárancia arra, hogy biotechnológiai 
vagy más „high-tech” fejlesztéssel megtartható Ausztrália eddigi pozíciója a mezőgazda- 
sági termékek világpiacán. Ausztrália gazdasági függősége a mezőgazdasági exporttól 
további technológiai innovációkra készteti az üzletembereket, ugyanakkor a falusi társa
dalmakban a szegénység, a munkanélküliség, az erőszak és az egészségromlás a lakosság 
elvándorlásához és az állam szociális szolgáltatásokra fordított költségeinek növekedé
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séhez vezet. Mindez növeli az egyenlőtlenségeket a városi és falusi települések között. A  
hanyatlásnak indult vidéki városok „önsegítő” akciói közé tartozik, hogy tengeren túli 
turisták fogadására rendezkednek be vagy rekreációs funkciókat vállalnak. A hanyatlás 
megállításának költségei feltehetően kisebbek annál, amit a nagyvárosokba áramló 
munkanélküliek ellátására és a bűnözés, az árnyékgazdaság stb. kezelésére kellene 
fordítani akkor, ha tovább tart az elvándorlás.

A  kötetben még Sum m ers-H orton-Gringeri Változások a szociális munkapiacon, 
Cloke és Thrift Osztály és változás a brit vidéken és Redclift és Whatmore Háztartás, 
fogyasztás és megélhetés: Ideológiák és eszmék a rurális kutatásokban című írása olvasható.

A  sorozat második kötete A  technológiai változás és a vidéki környezet címmel a rurális 
régiókkal, a vidéki környezettel és a technológiaváltás hatásaival foglalkozik általában, 
valamint Amerika és Európa néhány országában.

A z urbanizáció és az iparosítás környezetkárosító hatása felértékelte a rurális környe
zet társadalmi és ökológiai fontosságát. Ezzel egyidejűleg a fejlett országok vidéki 
területein is technológiai forradalom ment végbe, amely együtt jár a hagyományos tájkép 
és a tradicionális kultúrák szétrombolásával. Bár a hivatalos technológiák hatásait 
igyekeznek gazdasági és társadalmi ellenőrzés alatt tartani, a mezőgazdaság intenzifiká- 
lása komoly környezetszennyezéssel járt. A  krónikus ökológiai problémák jelzik, hogy 
ellenőrizhetetlen folyamatok is zajlanak. A vita középpontjában a mezőgazdaság mint 
legnagyobb földhasználó áll. A  farmerek egy része a verseny alatt akkor is kénytelen 
bizonyos kemikáliákat használni, ha tisztában van káros következményeikkel. A mező- 
gazdaságot ellátó iparágak fejlesztése különböző cégek piaci stratégiáitól függ, amire a 
mezőgazdaságban dolgozóknak nincs tényleges befolyása (lásd Goodman és Wilkinson 
Kutatás és innovációs minták a modem agro-ipari rendszerben című tanulmányát). A  
módszerek és technológiák kiválasztásához a farmoknak külső segítséget kell igénybe 
venniük, ami függő helyzetbe hozza őket (Munton, Marsden, Whatmore: Technológiai 
változás a mezőgazdasági modernizáció periódusában).

Jos Byman az Egyesült Államok és az Európai Közösség kereskedelmi kapcsolatait 
elemzi az új technológiákkal összefüggésben. Szerinte a biotechnológia fejlődése rövide
sen tönkreteszi a hagyományos élelmiszeripart, amennyiben számtalan helyettesítő ter
méket dob piacra.

Persányi M ik ló si rurális környezet a posztszocialista gazdaságban című magyarországi 
esettanulmánya sikertelennek minősíti a kelet-európai „szocialista kísérletet” a mező- 
gazdaságban és településstruktúrában, a települések és a termelés létrejött szerkezetét 
pedig a földdel, az anyaggal és az energiával való pazarlásnak tartja. A városi népesség 
mostanra kialakult arányát (55 — 60%) a szerző megfelelőnek ítéli, úgy látja, nincs 
szükség „további urbanizációra”. Ugyanakkor szerinte a falusi és a városi települések 
nyújtotta létfeltételek különbsége az egyik legsúlyosabb társadalmi egyenlőtlenség ebben 
a térségben, tehát a rurális területek modernizálása a cél. Az (ipari) fejlettség alacso
nyabb szintje ellenére a környezet helyzete Kelet-Európábán sem jobb, mint Nyugaton. 
Az agresszív technológiák, az energiafelhasználás módja, a tőkés exportra képes mező- 
gazdaság kivételezettsége, a káros következmények megszüntetéséhez hiányzó tőke —
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mind hozzájárult a környezet romlásához. Kérdés, hogy az újonnan megindult reprivati
zációs folyamatok mennyiben szolgálják majd a rurális környezet védelmét. A  szerző a 
magyarországi környezetvédő társadalmi mozgalmakat sorra véve hangsúlyozza, hogy a 
tiltakozásnak ez a módja még nem ökológiai belátáson alapul, mert a részt vevő 
állampolgárok más sérelmeiket, a központi halatommal szembeni bizalmatlanságukat 
fejezték ki. A  falusi embereknek pedig mára elege lett abból, hogy senki sem vette 
figyelembe az igényeiket, úgyhogy pillanatnyilag semmiféle kompromisszumra nem 
hajlandók, még átfogó környezeti érdekeik védelmében sem, ha ez azzal járna, hogy más 
területekről származó környezeti kockázatokat kell vállalniuk.

Az 1991-ben kiadott harmadik tanulmánykötet a Mezőgazdasági vállalkozás: a kisüze
mi termelés változó perspektívái címet viseli. Az utóbbi tíz évben a fejlett ipari országok 
és Kelet-Európa átalakuló államai újra felfedezték az árutermelés kisüzemi formáinak 
(kisvállalkozás, mezőgazdasági önálló foglalkozás, „informális” piaci tevékenységek) 
fontosságát. A  kutatók és a politikusok egyszerre ismerték fel, milyen sokan élnek az 
állami, illetve a piac által szervezett gazdaság intézményein kívül. A  jelenség két szem
pontból is figyelmet érdemel: egyrészt ellentétben áll az intézményes érdekekkel, más
részt meglepő az agrártermelés kisüzemi formájának tartós fennmaradása a vidéki 
területeken, különösen Dél-Európában és a harmadik világban.

Vajon miért nem veszítik el jelentőségüket ezek a „hagyományos” termelési formák, 
miközben a kapitalista és a szocialista iparosítás átstrukturáló hatása is a korporativ vagy 
kollektivebb, kevésbé individuaüsztikus formák irányába mutatott? A közhely reprezen
tációk szerint ezt a történeti kuriózumot a tradicionális kultúrák mélyen gyökerező 
gyakorlata őrizte meg a városi centrumokra koncentrálódó modernizáció perifériáin. 
Extrém példák ismeretesek, hogyan próbálta a politika mesterségesen széttörni ezeket 
a formákat (például a falusi települések szisztematizálásának programjával Romániá
ban).

A  modern társadalom posztfordista, posztmodern, posztszocialista fordulatai újra az 
érdeklődés középpontjába állították a kistermelést, és a korábban korszerűtlennek és 
deviánsnak minősített társadalmi-gazdasági viszonyokat most újra előnyként és az új 
gazdasági-társadalmi dinamizmus forrásaiként kezdik interpretálni. Szelényi Ivánnak a 
kötet bevezető tanulmányában idézett állítása szerint a középtérségekben a tradicionális 
formák tartóssága nem a fejlődés korlátja, hanem — mivel megőrizte a magánvállalkozás 
kommunizmus előtti kultúráját és készségeit — az új szociális mozgalmak, politikai 
szövetségek és gazdasági kapcsolatok melegágya. E kötet tanulmányai a rurális és a 
kisüzemi termelés egymásra hatását elemzik az elméleti viták alapján és a mai kistermelés 
társadalmi és gazdasági formáinak változatossága szerint, valamint vizsgálják a kisterme
lés és a vidéki lokalitások megjelenését az állami ideológiában és a politikában a 
különböző politikai rendszerekben.

Whatmore, Lowe és Marsden Földműves vagy vállalkozó? A z agrártermelés átalaku
lása című bevezető tanulmánya rámutat arra, hogy a kisüzemi termelés fogalma nem 
egységes, az árutermelők mellett olyan vállalkozásokat is magába foglal, amelyek ala
csony termelési volument és „informális” jövedelemszerzést takarnak. Az ebbe a kate
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góriába tartozó gazdasági tevékenység általában kívülesik a gazdaság főáramát szabályo
zó szervezeti formákon. A  tanulmányokban egyszerre van jelen e tevékenységek margi- 
nalitásának és újonnan nyert fontosságának felismerése. A  meghatározásra vállalkozók 
a más munkahellyel rendelkezők saját fogyasztásra termelését, az állami szabályozás alól 
kivont, „saját számlára” végzett munka lehetőségét szokták kiemelni. A „második” 
gazdaság fogalma a centralizált kelet-európai országokban egy másik dimenziót hangsú
lyozott.

Nyugati szociológusok a kistermelés esetében a tulajdonosi munka egységét emelik 
ki, mások a háztartás és a rokoni kapcsolatok fontosságát a kisárutermelés szervezésében, 
ismét mások az informális jelleget. Kísérletek történtek a társadalmi osztály elmélete 
alapján a „kispolgár” fogalmának adaptálására, de a mezőgazdasági kistermelőnek az 
osztályhelyzete egyelőre ellentmondásosnak minősíthető.

A  szerzők szerint a megközelítések legnagyobb hibája, hogy a kisüzemi formák 
gazdasági-társadalmi viszonyait változatlannak, s nem dinamikus folyamatok eredményé
nek tekintik. Moore már 1987-ben javasolta, hogy a termelés szervezéséről át kellene 
térni a megélhetés szervezésének tanulmányozására.

Terry Marsden Elméleti tézisek a kisárutermelés folytonosságához című tanulmánya a 
család, illetve a háztartás feltételeit vizsgálja, a hangsúlyt a kereskedelmi folyamatra, az 
árutermelő és nem árutermelő viszonyok átalakulására, a sokféle új társadalmi formát 
jelentő kisüzemre helyezi.

A  többi tanulmány egy-egy ország sajátos problémáit veszi sorra. Raffaele Paloscia 
(Olaszország) toszkán esettanulmánya a termelés „földműves” jellegét, Colin Sage 
(Egyesült Államok) bolíviai példája a „háztartás megélhetését”, Kovách Imre a második 
gazdaság jelenségkörét, az árutermelés és naturális gazdálkodás kettősségét és a polgá
rosodás jelenségét hangsúlyozza a kisüzemi mezőgazdaság vizsgálatában. Ugyanakkor 
kísérletet tesz a rurális, a ruralitás közép-európai jelentésének értelmezésére is.

Chris Curtin és Tony Varley a populizmus és „kis kapitalizmus” számunkra is izgal
mas kapcsolatát taglalja Írország példáján, a brit esettanulmányban pedig S. Boucher, A. 
Flynn és P. Lowe a „vállalkozási kultúrát” vizsgálja.

A  rurális területek számára politikai jelentősége is van annak, hogy a fejlődéshez 
szükséges vállalkozói értékeket és a változó érdekek védelmét milyen társadalmi moz
galmak vagy politikai pártok vállalják. Ez utóbbi kérdés még fontosabb a kelet-európai 
új demokráciákban, amelyekben ez ideig nem dőlt el teljesen, hogy melyik párt mely 
társadalmi rétegek támogatását élvezi. Mivel ezekben az országokban nemcsak a rurális 
területek állnak struktúra- és értékváltás előtt, hanem az egész gazdaság, nyitott kérdés, 
ki és milyen politika érdekében tudja a vidék lakosságát sikeresen mozgósítani. A  magyar 
rurálszociológia számára vonzó kutatási feladat lehet annak nyomon követése is, hogy a 
vidéki Magyarország — mint sajátos kulturális-szimbolikus töltéssel is bíró entitás — 
hogyan alakul, hogyan modernizálódik, vagy hogyan maradnak meg hátrányai az újonnan 
nyílt lehetőségek között is.



Gyenge és erős kötések — társas kapcsolatok
Utasi Ágnes (szerk.): Társas kapcsolatok

A TS 3 /1  kutatási program keretében készült tanulmányokat összefoglaló kötet bevezető 
írását Cseh-Szombathy László Reuben Hill, a neves családszociológus kérdésével indítja: 
Miért követik a gyerekek a szülői példákat saját családi életük kialakításában, megszer
vezésében? Tekinthetjük ezt a kérdést a kötet vezérmotívumának, hiszen a (sok műfajú, 
módszertani gazdagságot tükröző) tanulmánygyűjteményen végighúzódik, más és más 
formában, a probléma: Miért van a „gyenge” családi, rokoni kapcsolatoknak változó 
korokban, eltérő társadalmi-gazdasági-kulturális miliőben meghatározó jelentősége.

A  családszociológia sokoldalúan leírta, elemezte a modernizációs folyamat során 
bekövetkezett alapvető változásokat a család szerkezetében. Közhelyszerű tény, hogy a 
családi funkciók összeszűkülésével és intézményes helyettesítésével, a családnagyság 
csökkenésével, a nukleárissá válással a családok egyre inkább az intimitás színterei, a 
személyes kapcsolatok érzelmi töltésű csomópontjai lettek. A  század második felében 
bekövetkezett, az egész nyugati világra jellemző gyökeres változások (Cseh-Szombathy 
felsorolásában az életszínvonal általános emelkedése, a nők munkába állása, a szüle
tésszabályozás korszerű módszereinek elterjedése, valamint a tömegkommunikáció uni
formizáló hatása) az egyének számára megnövelték az individuális választások, a saját 
út, az önkiteljesítés esélyét.

Miért van mégis, hogy Magyarországon a házasságkötések túlnyomó részére a homo- 
gámia jellemző, mintha csak nem is a fiatalok választanának, hanem szüleik jelölnék ki 
számukra a megfelelő partnert? Miért, hogy a felnövekvő generációk státuszát, anyagi
kulturális tőkéjét erősebben determinálja a származás, mint a társadalom által kínált 
mobilitási lehetőségek? Miért hatja át a rokonsági rendszer a falusi társadalom kapcso
lathálóját, alapját képezve nemcsak az érzelmi-informális segítségnyújtásnak, hanem a 
munkatársi-szomszédi-üzleti kapcsolatoknak is? Miért van, hogy bár oly sok esetben a 
bajba került ember senkire se számíthat, ha mégis fordul valakihez, akkor az legtöbbször 
családtag, rokon?

A kötet tanulmányai ezekre és hasonló kérdésekre kísérelnek meg választ adni, 
többnyire empirikus kutatások eredeményeire támaszkodva. Olvasásuk során kirajzoló
dik az a magyar társadalom a maga történelmi, gazdasági, kulturális örökségével, 
melynek történelmi polgársága már a múlt század közepén hanyatlani kezdett, s melynek 
falusi társadalmát az egymástól eltávolodó, erősen polarizálódó vagyoni rétegek ellenére 
valamifajta kulturális homogeneitás, hatékony vertikális kapcsolatrendszer jellemezte, 
ahol a háború utáni erőltetett, szocialista típusú modernizáció szinte szétzúzta a hagyo
mányos családi szervezeteket, és mégis, szinte egyetlen segítő kapcsolathálóként fenn
tartotta a rokoni támasznyújtást és konzerválta a tradicionális családi munkamegosztást.

Az írások műfaji sokszínűsége mellett — szerepel itt antropológiai-néprajzi, történeti 
és tisztán szociológiai tanulmány — az összhatás egységes: sok formális hasonlóság 
ellenére (a családlétszám lecsökkenése, városiasodás, földrajzi és társadalmi mobilitás 
stb.) valahogy másmilyenek vagyunk, mint nyugati társaink, eltérünk a főleg amerikai, 
nyugat-európai szakirodalomból ismert jelenségektől a társas kapcsolatok terén.
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A  globális kép plasztikussága és sokoldalú megvilágítása ellenére azonban éppen itt 
érzek némi hiányt: mitől is alakultak máshogy, bírnak másfajta jelentőséggel Magyaror
szágon az interperszonális kapcsolatok, mint a nyugati világban? Egyedül Utasi Ágnes 
tanulmánya (Лz interperszonális kapcsolatok néhány nemzeti sajátosságáról) épül nem
zetközi összehasonlító kutatásra, kísérli meg más országok kapcsolati mintáit összevetni 
a hazaiakkal, a miértre azonban itt sem adódik válasz. Utasi is hiányolja a nemzetközi 
mezőnyből a többi volt szocialista országot, hiszen talán a négy évtizeden keresztül e 
társadalmakra nehezedő politikai rendszer is befolyásolhatta a személyes kontaktusok 
alakulását. Elmélyült összehasonlító elemzésekre lenne szükség ahhoz,, hogy közelebb 
kerüljünk annak megértéséhez, az emberek életét direkt módon meghatározó politikai
gazdasági körülmények és a társadalmat átható kulturális-szociális minták gazdag köl
csönhatása milyen különbségeket teremt egy-egy ország lakosainak interperszonális 
kapcsolatrendszerében.

Lehetséges azonban, hogy az emberi viszonyok titokzatos, a felszínen más arcot 
mutató, a mélyben kiismerhetetlenül gazdag, bonyolult erdejében a szociológia eszkö
zeivel nem is lehet eligazodni. Hiszen bármilyen szellemes és alapos is Sík Endre 
önironikusan „kelet-európai barkács módszerűnek” nevezett vésztői kutatása a háztar
tásközi kapcsolatrendszerek működéséről, ha eredményül azt kapjuk, hogy az e kap
csolatokból való kimaradás és az alacsony társadalmi helyzet összefügg, azaz a szegények, 
az iskolázatlanok, az öregek és a cigányok a „bajban” kevéssé számíthatnak a falusi 
közösség tagjainak támogatására. Ezt azonban a szerző által alkalmazott modern struk
turális elemzés nélkül is sejtettük. Többváltozós bonyolult statisztikai elemzések nélkül 
is tudjuk, tapasztaljuk saját bőrünkön is, hogy azokon a területeken, ahol alacsony az 
állami, társadalmi szerepvállalás, ott nagyobb a szerepe a családi mikroközösségnek 
(Róbert Péter: Státusz és szülői támogatás). Alkalmasabbnak tűnik egy tényleges kö
zösség emberi kapcsolathálójának leírására a néprajzi-antropológiai megközelítés (Kiss 
József: Családi és rokonsági rendszerek Homokmégyen, illetve Hofer Tamás: Patrónus- 
kliens kapcsolatok a paraszti társadalomban), és a Somlai Péter által használt esettanul
mány műfaja (Nagyszülők és unokák Budapesten). Érdekes szín a kötetben Tóth Zoltán 
történeti munkája (Hanyatlás és átalakulás. Egy régi kispolgári család sorsa a múlt századi 
budai Vízivárosban).

Lehet, hogy szakmai sovinizmusomból ered, de úgy gondolom, a vonzások és vá
lasztások, a szolidaritás és a bizalom, a függőség és elszakadás, az egymásrautaltság és 
az érdekek racionális érvényesítési technikái leginkább — ha nem a szépirodalom 
segítségével — az empirikus szociálpszichológiai vizsgálatokban közelíthetők meg. Talán 
kevésbé számszerűsíthetően, az egzaktság bonyolult külső jegyei nélkül, de választ 
kaphatnánk arra a kérdésre is, miért olyan erősek mifelénk a „gyenge” kötések. 
(Gondolat 1991.193 old. Műhely 1.)

Nem ényi Mária



A B ST R A C T S

Kolosi, T. —Róna-Tas, Á.

The last will be the first?

The paper presents a profile of those who gained and lost economically in the political 
change. Income data was gathered from a group in 1989 and again in 1991. Those factors 
found most likely to contribute to a good income were: new entrepreneurship, second 
jobs and capital gains. The most important strategies for avoiding a decrease in income 
were small scale agricultural production and employment in the private sector. 
Advancement in the bureaucratic hierarchy was found to have no significant effect on 
income level. It was also found that the former leaders of the Hungarian Socialist Workers 
Party were, thanks to their high level of education, in an exceptionally favourable position 
to employ these income-improving strategies. The authors conclude that demands for 
economic and demands for political transformation have come into conflict in the 
distribution of elite positions.

Szalai, J.

The functions and malfunctions of the social security system 
in Hungary since the war

The transformation of the system of social security has started parallel to the erosion 
of the fundamental political, economic and social relations of ’socialism’ in Hungary. The 
mostly hidden conversion of its initial functions (better to say, the multiplication of its 
intended and unintended roles) has been in close relation with the political compromises 
of the post-stalinist phase of communist rule. The paper gives a politico-historical account 
of the changing constellations of the decisive interests that have shaped and re-shaped 
the everyday ’use’ of the various schemes within that main field of state-controlled social 
policy. It points out how social security has helped the gradual marketisation of the 
economy, how it has led to a delicate equilibrium in the coexistence of the first and the 
second economies. It also analyses the shadowed aspect of the very same processes: the 
widening gaps of the standards of living of various social groups and a steady growth of 
poverty, due in a great deal to the malfunctions of social security in changing and 
controlling the increasingly unequal distribution of initial incomes.
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Utasi, Á.

Religious and marital homogamy and cultural reproduction

Using survey data from the years 1986 and 1990, the author investigates the extent to 
which religion is still, in spite of forty years of anti-religious policies, a determinant of 
social status in Hungary. She tries to assess the coherence of cultural communities of 
various denominations by examining marital partner choice. She has found remarkable 
religious homogamy in Hungary in the second half of the 1980s: marriage between 
partners of the same religious denomination in this period was significantly more frequent 
than would have been produced by a random choice of partners. Spatial proximity was 
also found to favour cultural and religious homogamy, especially in villages which are 
often remarkably religiously homogeneous.

Tyekvicska, Á.

Local revolution: Self-organisation in a Hungarian village in 1956

The paper analyses the process of formation of the revolutionary council in a small 
village in the North of Hungary. It discusses the flow of information, the dynamic of 
action and the organizers’ personal social interactions. The author concludes that local 
events were shaped not by directives reaching the village from the centre, but by the aims 
and capabilities of the actors and by the inflow of external information. The information 
flow was found to be greatly influenced by the presence of residents employed as 
railwaymen or as workers in cities. Only a few villages in the region managed to set up 
a revolutionary council in 1956, and all of these were found to have had a significant 
number of commuter inhabitants.

Jávor, l . —Rozgonyi, T.

Small town experiences in the period of political transition

The authors attempted to explore the various ways in which different social groups 
within a small town community experienced the change of regime in Hungary. They 
focussed on three important groups: private entrepreneurs, directors of state firms and 
cooperatives, and those holding leading political positions. Interviews were also 
conducted with former high-ranking town council officials.

The paper is a summary of their findings.
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Pongrácz, T. —S. Molnár, E.

What are „big” families?

The authors examine two questions on the basis of a national representative survey 
(N =3000) of families which had three or more children in 1981. The first question was: 
„How many children must a family in Hungary have to be considered a ’big’ family?” 
The second was: „What factors can explain the incidence of big families?”

To answer these questions the mothers were interviewed, and questionnaires about 
the approx. 13 000 children encompassed by the survey were filled out. According to the 
findings the social and demographic paramétrés of families with three children are similar 
to those of the average Hungarian family. Families with four or more children were found 
to suffer significant social disadvantages. However, the social status of any individual 
family is by no means indicated by the number of children. One may find almost deviant 
families, greatly dependent on social aid, with three or four children, and one may find 
families in better than average social positions with more than four children. In a 
corollary finding, the greater number of children in a family, the greater the likelihood 
that some of these children were unwanted and that the mothers used no form of birth 
control. However, once again, there were large and prosperous families in which every 
child was wanted.
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TANULMÁNYOK

Böröcz József

KETTŐS FÜGGŐSÉG ÉS TULAJDONVÁKUUM: 
TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS 
AZ ÁLLAMSZOCIALISTA FÉLPERIFÉRIÁN1

„Aranyláz”, válaszolta keresetlen egyszerűséggel a budapesti amerikai nagykövet a 
leváltása előtti utolsó sajtótájékoztatón, amikor a kelet-közép-európai politikai átalaku
lásokkal kapcsolatos véleményét firtatták. A nagykövet találó metaforája a vadnyugat 
képzetét vetíti az államszocializmus utáni Kelet-Közép-Európára, s rímel arra, ahogy az 
észak-amerikai ingatlanüzlet fogalmazza meg önképét a városi dzsentrifikáció folyama
tában.2 Az alábbi tanulmány úgy viszi tovább a nagyköveti metaforát, hogy egységes 
fogalmi rendben újragondolja az európai államszocialista félperiféria társadalmaiban 
zajló társadalmi átalakulások két meghatározó elemét: a régió külső függőségi szerkeze
teinek és az államszocializmus tulajdonviszonyainak a problémáját.

A nyugati kritikai gondolkodás Kelet-Közép-Európa modern történetét többnyire a 
„megkésettség”, az „alulfejlettség”, az „elmaradottság”, illetve a világrendszeren belül 
elfoglalt (fél)perifériás, netán „félcentrum” helyzet fogalmaival illeti. A régió kritikai 
társadalomtudományi hagyománya ugyanakkor főként egyfajta politikai gyarmatosítás 
tárgyaként írja le térségünket. Minthogy a két megközelítésmód egyazon éremnek — 
a kelet-közép-európai államszocialista társadalmak második világháború utáni világ
rendszerbeli pozíciójának — két oldala, összekapcsolásuk és összeegyeztetésük lehet
séges és kívánatos.

Kelet-Közép-Európa társadalmainak közös sajátosságai a világgazdaság és az egyes 
államok közötti elemzési szinten a következő három tényező kölcsönhatásaiként foghatók 
fel: (1) az államszocializmusba való átmenetük pillanatában e társadalmak nagyrészt 
hasonló helyet foglaltak el a világrendszerben, azaz „elmaradottak” voltak Nyugat-Eu- 
rópához, illetve Észak-Amerikához képest, és „előrehaladottak” a gyarmati rendszer 
bomlásából teremtődött harmadik világhoz mérten; (2) ez az átmenet közös (birodalmi) 
feltételek között zajlott, kialakítva valamennyiükben (3) az államszocializmusnak mint
egy két nemzedéken keresztül fennmaradt sajátosságait. Kelet-Közép-Európa háború 
utáni kollektív tapasztalata nemcsak a magunk idioszinkratikus nemzeti, poszt-állam- 
szocialista szemszögéből érdekes, de van általánosabb elméleti jelentősége is, lévén 
régiónk a világ leg-„fejlettebb” térsége, amely valaha is átélte az államszocializmusba 
való átmenetet. Mindez hallatlanul fontos a kelet-közép-európai kapitalizmus szemünk 
előtt zajló kialakulásának értelmezése szempontjából is.

Az államszocialista félperiféria puszta létezése felveti az államszocialista tulajdonvi
szony jellegének (pontosabban a tulajdontárgyak államszocialista típusú ellenőrzésének) 
a problémáját, valamint az államszocializmus külső és belső viszonyainak (ezen államok
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és az őket körülölelő tőkés világrendszer — a világpiac, az államközi rendszer és az 
egyes kapitalista államok — közötti kapcsolatok feletti ellenőrzésnek) a kérdését. Az 
államszocialista tulajdonviszonyokat jelen tanulmány Pavel Câmpeanu román szocioló
gus munkásságára támaszkodva a tulajdonvákuum  fogalmával ragadja meg. Az állam
szocialista félperiféria külső függésrendszerét pedig számos társadalomtudós korábbi 
kísérleteit kritikusan szintetizálva kettős függőségként írja le.

Tulajdonvákuum
A  tulajdonvákuum fogalmát Pavel Câmpeanu sztálinizmuskritikai trilógiájának a Ceau- 
sescu-korszakban, álnéven kiadott, A  szinkretikus társadalom című előzetes téziseiben 
(Casals 1980) alkotta meg. Az államszocializmus első formájának történetfilozófiai 
sajátosságát így rögzíti: „a sztálinizmus mint termelési mód kettős értelemben is negatív 
tulajdonszervezési elvekre épül: antikapitalista (lévén, hogy megszünteti a kapitalizmust) 
és nem szocialista (mivel a tulajdonlás társadalmi formáját soha ki nem próbálta)” 
(Casals 1980:12).

Minthogy a tulajdonlás új rendszere kizárja a gazdasági demokráciát — azaz meg
gátolja, hogy a társadalom tagjai egyenlő eséllyel induljanak a tulajdontárgyak feletti 
rendelkezésért vívott küzdelemben —, a tulajdonosi osztály kiiktatása és a termelőesz
közök törvényesen védett, egyéni magántulajdonlásának betiltása korántsem szünteti 
m eg csupán társadalmi értelemben kiüríti a magántulajdont mint társadalmi viszonyt. A 
„távtulajdonlás” mintegy légüres teret hoz létre, melybe betolul az új, sztálinista állam. 
Kivonja a termelőeszközöket a piac szférájából (ugyanott, 13), s ezzel „értékmérési 
vákuumot”4 teremt a gazdaságban. Elvágja egymástól az elvont értelemben vett tulaj
donlást és a tényleges rendelkezést, s leválasztja a felelősség mozzanatát az irányításról, 
így „a tulajdonvákuum a modern tulajdoni szervezet egyetlen olyan válfaja, amely jogilag 
kodifikálatlan” (ugyanott), lehetővé téve, hogy „a magántulajdon által képviselt egyen
lőtlenség helyébe a sztálinizmus az önkényes allokációkban kifejezett egyenlőtlenséget” 
(ugyanott, 20)5 állítsa.

Câmpeanu szerint a sztálinizmus legfontosabb mulasztása, hogy nem szervezi meg 
azokat a „pozitív” intézményi mechanizmusokat, amelyek a társadalom valamennyi tagja 
számára egyenlő esélyt biztosítanának arra, hogy ellenőrzést gyakorolhassanak a ter
melőeszközök felett. így „a termelők ismét — gazdaságilag — rákényszerülnek, hogy 
munkaerejüket áruba bocsássák. Ez azért fontos kérdés a sztálinista termelési viszonyok 
meghatározása szempontjából, mert a munkaerő áruba bocsátásának kényszere a meg
vételére vonatkozó tilalommal párosul. A tulajdonlás feletti tökéletlen (társadalmi) el
lenőrzés így (az állam) munkaerővásárlási monopóliumává minősül át” (ugyanott, 26). 
Az államszocializmus tulajdoni rendszerének kialakítása a tulajdonviszonyok „volunta- 
risztikus” átszervezését jelentette: az uralkodó osztályok eltávolítását és a közvetlen, 
jogilag védett, egyéni magántulajdonlás rendszerének felváltását a tulajdonvákuummal. 
A tulajdon kiürül: a magántulajdoni viszonyok struktúrái megőrződnek, de tartalmukat 
felszippantja az állam.7
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Câmpeanu fogalomrendszere akkor alkalmazható a kelet-közép-európai félperiféria 
teljes háború utáni történetére, ha elkülönítjük azt a két elemzési szintet, amelyik implicit 
módon keveredik a sztálinizmusról adott leírásában. Meg kell külöböztetnünk a tulaj
donvákuumban megnyilvánuló belső ellentmondást8 a magántulajdoni viszonyok empi
rikus létezése és a magántulajdonosok hiánya között, illetve az üres tulajdon feletti 
rendelkezés különféle módozatait. A félperifériás államszocializmus körülményei között 
a makroszintű társadalmi átalakulások ezen a második elemzési szinten fogalmazhatók 
meg.

Kettős függőség
A második világháború után a sztálinizmus tulajdonmodelljét exportálták Kelet-Közép- 
Európa társadalmaiba, amely mind a „sztálinista fiókállamok”, mind pedig az államszo
cialista tömb egészének politikai-gazdaságtani rendezőelvévé vált. A Szovjetunió és 
csatlósállamai között az új hatalmi status quo következtében kialakult kereskedelem 
statisztikái igen érdekes tendenciákat rajzolnak ki.

1. táblázat

A feldolgozott áruk aránya a Szovjetunió, Kelet-Közép-Európa és a „fejlett piacgazdaságok” 
közötti kereskedelemben

1955 1965 1970 1980 1986

Kelet-Közép-Európa -»-SZU 60,3 77,3 79,6 84,2 86,0
SZU Kelet-Közép-Európa 30,9 35,9 28,4 28,3 18,3
Kelet-Közép-Európa -^„Fejlett piacgazdaságok” 28,5 28,5 27,9 28,5 29,3
„Fejlett piacgazdaságok” Kelet-Közép-Európa 39,8 53,8 66,1 58,1 66,0
SZU ->■ „Fejlett piacgazdaságok” 8,1 15,9 11,8 13,9 8,4
„Fejlett piacgazdaságok” ->■ SZU 57,2 56,9 64,3 66,1 73,1

Forrás'. UNCTAD Handbook of International Trade and Development Statistics (New York: United 
Nations, 1976 és 1989).

Az 1. táblázat a Szovjetunió, Kelet-Közép-Európa és a „fejlett piacgazdaságok” közötti 
kereskedelem adatait tartalmazza páronkénti csoportosításban az 1955 és 1986 közötti 
időszak néhány évében. Ebben az időszakban a Kelet-Közép-Európába irányuló szovjet 
exporton belül a feldolgozott termékek aránya 30,9 százalékról 18,3 százalékra csökkent. 
Ugyankkor a régió országainak a Szovjetunióba irányuló kivitelében 60,3 százalékról 86 
százalékra emelkedett a feldolgozott termékek aránya. Talán ennél is meglepőbb, hogy 
Kelet-Közép-Európa országai rendre magasabb feldolgozottsági arányt értek el a Szov
jetunióba irányuló exportjukban, mint — a táblázat utolsó sorában feltüntetett — „fejlett 
piacgazdaságok”.

A világkapitalizmus nemzetközi munkamegosztásának klasszikus mintája némi egy
szerűsítéssel a centripetális nyersanyagáramlás és a centrifugális feldolgozott termék-
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export. Az a tény, hogy a Szovjetunió és a kelet-közép-európai országok kereskedelmének 
alapképlete az exportszerkezet feldolgozottsági mutatóinak szempontjából a Szovjetunió 
súlyos hátrányát jelzi, azt sugallja, hogy a centrum — periféria függőségi rendszereknek 
a kapitalizmusból ismert mintái nem vihetők át a Kelet-Közép-Európa feletti szovjet 
uralom leírására. így nemcsak elméleti megfontolások, hanem az empirikus összefüg
gések is sürgetik a kelet-közép-európai félperifériás államszocializmus függőségi szer
kezeteinek elemzését.

A  tulajdonviszonyok átalakulására kezdetben egyetlen állam, majd pedig egyetlen 
tömb határain belül került sor, miközben a világgazdaság egészének dominánsan tőkés 
jellege nem változott. Emiatt vált az állam, illetve a tömb külső és belső viszonyainak 
artikulációja — röviden: a határfunkció — a „létező” államszocializmus működésének 
egyik alapproblémájává. Belül: a szocialista állam által létrehozott és fenntartott tulaj
donvákuum; kívül: a tőkés államközi rendszer által erőszakkal, illetve legitim módon 
fenntartott magántulajdon. Az államszocializmus külső és belső viszonyai közötti kap
csolatok tehát szükségszerűen feszültségek és állandósult szerkezeti konfliktusok forrá
sai.

Emiatt a világrendszer „államszocialista alrendszerének” megjelenése a tulajdonvá
kuumon túl egy további strukturális „vákuum” megjelenését — az államszocializmus 
egymással összeegyeztethetetlen külső és belső szerkezetei közötti határ működése 
feletti uralom „kiürülését” — eredményezi. A külső és belső viszonyok közötti feszültség 
és a politikai küzdelem a köztük húzott határ mechanizmusai feletti ellenőrzésért már 
az egyetlen országban „megvalósuló szocializmusról” folyó, korai szovjet vitákban is 
feüsmerhető. Ugyanez nyilvánult meg más köntösben a Szovjetunió második világháború 
utáni szerepére vonatkozó, egyértelműen birodalmi jellegű alkukban és osztozkodásban, 
és a közelmúltban ennek a jelei mutatkoztak meg az egy tömbű államszocializmus 
szerteágazó politikai, gazdasági és társadalmi válságában is.

Az állam szocialista tömb létrejöttével átalakult a régiónk társadalmait a világrendszer 
egészéhez fűző kötések hálózata. Az államszocialista társadalmak feletti külső uralom 
birodalmi formája a tőkés piac globális hálózatától való függőség keretein belül, mintegy 
abba beágyazottan valósult meg. A kelet-közép-európai államszocialista államok világ
rendszerbeli helye tehát két összetevő keverékeként fogalmazható meg. Egyfelől meg
figyelhető egy részlegesen kiépített, tökéletlen politikai függés a birodalmi központtól, 
amely válságok, kudarcok, szerkezeti és működési anomáliák tömegén keresztül buk
dácsolt ugyan, ám számos fontos szempontból, például kül- és katonapolitikai vonatko
zásban hatékonyan funkcionált. Ugyanakkor megvan, és az előzővel bonyolult módokon 
keveredik a centrumgazdaságok tőkéjétől, valamint a centrumállamoktól való, alapve
tően gazdasági jellegű függőség is.9 Valamennyi, a Szovjetunió létrejötte után kialakult 
államszocialista társadalomra érvényes, hogy a világrendszerhez fűződő kapcsolatainak 
specifikuma a politikai és gazdasági függőség szerkezeteinek párhuzamossága, viszonylagos 
elkülönültsége és állandó interferenciája.

A kelet-közép-európai kollektív társadalmi tapasztalat kettősségét a legkülönfélébb 
formákban széles körben leírták. Komái János (1989), s az ő nyomán Terry Boswell és
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Ralph Peters (Boswell — Peters 1990) például „kettős függésről”10 beszél. Kornai a 
külső kötések nélküli nemzetgazdaság leegyszerűsített, modernizációelméleti, formális 
közgazdaságtani megközelítésmódját alkalmazza, s e fogalommal az állami vállalatok 
vezetőinek kettős kötésű helyzetét írja le a sztálinizmust követő időszakban. Az állam
szocialista vállalatok kettős kötése kétségkívül összefügg ugyan a külső és belső viszonyok 
artikulációjának problémájával, az elemzés tisztaságának kedvéért mégis fontos hang
súlyozni, hogy a „kettős függőség” fogalmát kizárólag a félperifériás államszocialista 
társadalmak külső viszonyainak megragadására használom.

Az államszocialista társadalmak világrendszer-elemzésével kapcsolatos rést elsőként 
egy Christopher Chase-Dunn által szerkesztett kötet (1982) próbálta betömni. Építve 
André Gunder Franknak az „ideológiákon átívelő vállalkozás” államszocialista gyakor
latát maró gúnnyal „balról” bíráló munkájára (Frank 1980), és visszautasítva Albert 
Szymanski nyugati-brezsnyevista tételét a független „államszocialista világrendszerről” 
(Szymanski 1982), Chase-Dunn (1982л) azt állítja, hogy a szocialista államok nagyon is 
részét képezik a világrendszernek: a gyakori kapcsolatok és a fontos pénz-, áru-, infor
máció- és emberáramlás révén interakcióban állnak a világ nem szocialista részével, és 
ennélfogva annak válságai is érintik. A szocialista államok felfelé mobil félperifériás 
államok, melyek az állam hatalmát és a szocialista ideológia erejét arra használják, hogy 
emberi, természeti és tőke-erőforrásaikat mozgósítva javítsák a világrendszerben elfog
lalt helyüket.

Zeev Gorin kritikai áttekintése (1985) viszont azzal a megállapítással zárul, hogy 
„(1) a szocialista társadalmak működési logikája gyökeresen eltér a kapitalista orszá
gokétól; (2) e logika a külső és belső erők dialektikájának fő eleme; (3) e társadalmak 
rendszerellenes szerepet töltenek be a kapitalista világrendszer vonatkozásában” (Gorin 
1985:359 — 360). A világrendszer-elméleti viták a szocialista államok természetéről és 
világrendszerbeli pozíciójáról tehát szemlátomást csupán újratermelték az államszocia
lizmus kapcsán a „holisztikus leegyszerűsítés”, illetve a „termelési módok artikulációja” 
tételével jellemezhető, s jó öt-tíz évvel korábban megfeneklett, általánosabb polémiát 
a kapitalizmus jellegéről az újmarxizmus különféle — Max Weber, Polányi Károly, a 
rendszerelmélet, illetve Adam Smith által inspirált — változatainak képviselői között.

Slawomir Magala is kísérletezett (1985) egyfajta „kettős periferializáció” fogalommal 
Lengyelország vonatkozásában. Felismeri ugyan a kelet-közép-európai társadalmi vál
tozások dinamikájában a külső kötések kettősségének fontosságát, ám a két folyamatot 
szerkezetileg izomorfként írja le, s emiatt feltételezi a két külső kötésrendszer szim
metriáját és versengését Kelet-Közép-Európáért. E mechanisztikus korlát kétségkívül 
gyengíti elemzésének erejét.

Jadwiga Staniszkis szerint (1990) Kelet-Közép-Európában „a tulajdonjogok kollek
tivizálása ontológiai gátként működött a nyugati tőkével szemben”, így az államszocia
lizmus utáni átalakulás Gorbacsov személyéhez kötődő, „felülről jövő forradalma [...] 
ontológiai nyitást” jelent (Staniszkis 1990:78). Utad „mindezen országok kettős gazda
ságára”, és egy ábrán összefüggést feltételez a gazdaság kettős jellege és a válság „két 
színtű értelmezése” között (ugyanott, 77). Ugyanakkor Staniszkis sem kellőképp fogé-
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копу az államszocialista tömb és a világ többi része közötti kapcsolatrendszerek komp
lexitására, s eltúlozza a politikai összetevő fontosságát az államszocializmusból való 
átmenetben. Szerinte egyértelműen ,,[a] politikád, s nem pedig a piaci szempontok 
vonnak a KGST által integrált és a nyugati kapitalista logika iránt nyitott szeletek között 
határvonalat” (ugyanott, 79). E sommás vélekedés kizárólagos érvényét a magyarországi 
átmenet tényei meglehetősen kérdésessé teszik.

A félperifériás államszocializmus világrendszerbe illesztettségét kettős függőségként 
fogalmazva meg, a Kelet-Közép-Európa és a Szovjetunió közötti kereskedelem sajátos 
összetételét térségünk folyamatos félperifériás helyzetének indikátoraként .tekinthetjük, 
ahol is az előnyösebb feldolgozottsági mutatók pusztán Kelet-Közép-Európa történetileg 
létrejött árutermelői előnyét tükrözik a tőlünk keletre elterülő térséggel szemben. Ebből 
azonban semmiképpen nem vonható le az a következtetés, hogy a Szovjetunióval foly
tatott kereskedelem szükségszerűen kedvező volt gazdasági vagy bármely egyéb érte
lemben. Ezt ugyanis bármely adott időpontban az dönti el, milyen cserearányokkal zajlik 
az adott struktúrájú kereskedelem. A probléma kulcsa tehát a cserearányok kialakítá
sának mechanizmusa — vagyis a kétoldalú kereskedelmi szerződésekkel végződő „ter
vegyeztető” politikai tárgyalások rendszere.

A létező sztálinizmus
A sztálinista kettős függőség

A kettős függőség első fázisát a „szocialista önerőre támaszkodás” eufemisztikus jelsza
vával leplezett izolacionizmus jellemezte. Mai szemmel már-már groteszk az importki
váltás elvének gépies kiterjesztése a társadalmi gyakorlat csaknem valamennyi szférájára, 
aminek következtében a sztálinista fiókállamok határain keresztüli pénz-, áru-, informá
ció- és emberáramlás a birodalmi állam ellenőrzése alá került.11

E folyamat nem vezetett odáig, hogy a sztálini alattvaló-államok teljesen kivonuljanak 
a világgazdaságból; önellátó, teljességgel magába zárt, alternatív „szocialista világrend- 
szer” nem jött létre. Az államszocialista átalakulás lényege az volt, hogy az épülő 
birodalom területe és a világ többi része közötti kapcsolatok — az egyes államszocialista 
társadalmakat egymáshoz fűző kötésekhez hasonlóan — a birodalmi állam ellenőrzése 
alá kerültek. A civil társadalom szempontjából a sztálinista korszak a határfunkció állami 
„elkobzását”, társadalmiatlanítását, „államosítását” jelentette. Az egyéni magántulajdon 
és a munkaerő közötti fizikai kapcsolat lehetősége megszűnt: a kelet-közép-európai 
államszocializmus kiiktatta mind a munkaerő közvetlen kivonulásának, mind pedig a 
tőke közvetlen behatolásának a lehetőségét. Az államszocialista munkaerőt kizárólag 
az államszocialista tulajdonú tőke értékesíthette.

Az államszocialist^ félperiféria kettős függősége a „létező sztálinizmus” izolacionista 
követelményeinek megfelelően alakult. A birodalmi központ közvetlen, intézményesített, 
sőt bizonyos fokig még jogilag is kodifikált formában érvényesítette érdekeit Kelet-Kö
zép-Európa társadalmaival szemben. így e társadalmak politikai függőségbe kerültek a 
birodalmi központtól. Az önerőre támaszkodás nem számolta fel a külső függőséget —
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miként a korszak hegemón ideológiája hirdette —, hanem a birodalmi összetevő 
hozzáadásával átalakította a külső függés logikáját.

A birodalmi központ elsajátította — mintegy tovább államosította — a helyi állam- 
hatalom egyes fontos elemeit. Az alávetett állam számára mindez a szuverenitás részleges 
elvesztésével járt, az alávetett társadalom szempontjából pedig a békés, alkotmányos 
politikai önmeghatározás lehetetlenségét jelezte.

Kelet-Közép-Európa birodalmi függősége soha nem volt teljes körű. Ez alighanem 
összefügg egyrészt a nyugat-európai centrumhoz fűződő korábbi kötésekkel, azzal a 
körülménnyel, hogy politikai gyarmatosításukkor a birodalmi központhoz képest vi
szonylag előnyös világrendszerbeli pozíciót mondhattak magukénak, továbbá a kelet- 
közép-európai sztálinizmus uralmának történelmi léptékben mért rövidségével, és azzal, 
hogy az új birodalom kiépítésére a birodalmi központot alaposan legyengítő háború 
után került sor.

A tőkés országokkal közös határok látszólag hermetikus lezártsága ellenére a kelet - 
közép-európai félperiféria soha nem lépett ki teljességgel a világrendszerből. Nemcsak 
egyes, stratégiai szempontból meghatározóan fontos árucikkek és információk gyakran 
titkos és kerülő utak igénybevételével fenntartott áramlásáról van szó. A térség sztálinista 
fiókállamai centrumfüggőségének fő formája a negatív függőség fogalmával írható le.

Az ötvenes évek nehézipari önerőre támaszkodási komplexusa e negatív függőség 
egyenes következménye volt. Méreteit csakis a hidegháború folytán a birodalmi központ 
által kikényszerített hisztérikus fegyverkezési versennyel magyarázhatjuk. A sztálinista 
modernizációs stratégia visszacsatolásos, negatív viszonyban állt a nyugati centrumálla
mok fegyverkezési erőfeszítéseivel, s így akarva-akaratlan újratermelte és fenntartotta 
a térség centrumfüggőségét. A sztálinista korszak fegyverkezési hajszája is jelzi, hogy a 
globális gazdasági szerkezetbe ágyazott regionális birodalmi kötések saját dinamikára 
tehetnek szert: a világgazdaságtól való negatív függőség struktúráit vitték be az állam
szocialista félperiféria kisállamaiba.

Tulajdonvákuum a sztálinista függőségben

A tulajdonvákuum paradoxonát a sztálinista korszakban a totalisztikus etatizmus oldotta 
fel: az állam feltörte és birtokba vette a magántulajdoni viszonyok tulajdonosok híján 
üresen álló szerkezeteit. Átfogóbb megfogalmazásban: a sztálinista állam páratlan fu n k 
ciója, hogy bürokratikusán szimulálja a saját maga által megszüntetett tőketulajdonosi 
osztályt. Az állam a társdalom akut átpolitizálásával gyűrte maga alá a társadalmi lét 
egyéb szféráit. A „pozitív osztálymentesség” társadalmi mechanizmusainak megterem
tése helyett a sztálinizmus osztályvákuumot hozott létre, államosította az osztályszerke
zetet, és az uralkodó politikai elittel, valamint az annak alárendelt állami apparátussal 
mint büroktatákkal népesítette be. így az osztályszerkezet felolvadt és újraöntésre került 
a sztálinista állam egydimenziós hierarchiájának mintájában.12

A félperifériás sztálinizmus birodalmi diktátum volt. Fő „tartalma” a tulajdonvákuum 
össztársadalmi víziójának „átvitele a gyakorlatba” a birodalmi állam és kliensei segít-
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ségével. E cél érdekében az új kelet-közép-európai államok hamarosan a birodalmi 
központ alattvalóivá, alvállalkozóivá alakultak át. így a birodalmi központhoz fűződő 
viszonyuk megfelel a helyi fiókvállalatokat a centrumgazdaságok multinacionális válla
lataihoz kötő kapcsolatnak. Az ezen alattvaló-államokban uralkodó politikai elit és 
végrehajtó apparátus lényegében komprádor szerepet töltött be: kötelmeik rendszere 
egyértelműen a birodalmi központhoz kapcsolta őket, és szisztematikusan elvágta helyi 
kötődéseiket. Mindennek következménye, hogy a sztálinizmus egyfelől átpolitizálta a 
társadalmi létet, miközben kioltotta bármiféle lehetőségét is annak, hogy érvényesül
hessen a politikai érdekek pluralitása. E rendszer hallatlan hatékonyságának tudható 
be, hogy a sztálinista állam hatalmának demonstrálása céljából „ki kellett találni” a 
megbüntethető ellenzéki vagy engedetlenségi tevékenységet a koncepciós perek formá
jában.

A nyugati szakirodalomban a harmadik világ, s különösen Latin-Amerika vonatko
zásában gyakorta használt „komprádor burzsoázia” kifejezés alkalmazása az új komp
rádor elitre mindazonáltal félrevezető: a politikai elit és az elnyomó apparátus tagjai 
épp oly kevéssé válhattak a tulajdontárgyak magánbirtokosaivá, mint a társadalom 
bármely más tagja. Szerepük a sztálinista projekt ügynöki képviselete volt — melynek 
központi eleme épp a nemzeti burzsoázia (újbóli létrejötte) elleni irgalmatlan küzdelem. 
Ennek az ügynöki szervezetnek a belső működését rendkívüli mértékű hierarchizáltság, 
vakfegyelem és a parancsolás ethosza jellemezte. E társadalomirányító csoportok komp
rádor jellege tehát az állam mint intézmény szakalkalmazottjaiként játszott szerepükben 
ragadható meg. A sztálini korszak kelet-közép-európai uralkodó elitje uralmi szerepét 
a komprádor állam ügynökeként töltötte be.

A sztálinista államközi alrendszernek — vagyis a Kominform, a KGST és a Varsói 
Szerződés együttesének — a logikája így a multinacionális vállalatokéhoz fogható. A  
két multinacionális szervezettípus kétségkívül hasonlít egymáshoz abban, hogy mindkettő 
működésének magyarázata és fennmaradásának kulcsa a világ egyre nagyobb populációi 
feletti ellenőrzés. A sztálinizmus e megfogalmazása tehát a hatalom nemzetközi politikai 
gazdaságtanára utal, melynek fő vezérlőelve az állami ellenőrzés felhalmozásának logi
kája. E felhalmozott hatalom koncentrált formája a (fél)perifériás elmaradottság — 
tőkés viszonyok között a doktriner polgazdos retorika determinizmusának megfelelően 
meghaladhatatlannak vélt — korlátainak lebontásában kerül bevetésre. A sztálinista 
társadalomfeletti gazdaság- és főként technológiafejlesztési projekt tükörképlogikáját 
pontosan megfogalmazza például Cámpeanu említett művének a sztálinista gazdaságról 
szóló tézise, hogy „a kapitalizmust jellemző, a tulajdonon alapuló hatalommal a kora
szülött szocializmus a hatalmon alapuló tulajdon feletti monopolisztikus ellenőrzést 
állítja szembe” (Casals 1980:49).13

A totalisztikus etatizmus nagyszabású kísérlet volt a strukturális hatalom kontextuális 
hatalommá változtatására azáltal, hogy az újraelosztás monopóliuma lett az egyetlen 
hivatalosan elismert és tűrt gazdasági viszonyforma. A sztálinista modernizációs projekt 
játékszerévé tett közvetlen termelők tehát a jó két évtizeddel később „posztmodernnek 
nevezett létfetételekkel néztek szembe: minthogy a kivonulás, a tiltakozás és a lojalitás
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lehetőségétől egyaránt meg voltak fosztva, a teljes és feltétel nélküli önfeladás egyetlen 
lehetséges alternatívája a helyi ellenállási stratégiák érvényesítése volt. A magyar vidék 
társadalma már a padláslesöprési korszak legelején eljutott e „posztmodern” felisme
réshez.

Kompromisszumok a sztálinizmus után
Kettős függőség

A kettős függőség rendszere második korszakának beköszöntét a sztálinista modernizá
ciós folyamat fenntartásához szükséges belső erőforrások kimerülése és a rendszer 
politikai tőkéjének gyors inflálódását követő katartikus legitimitásvesztés jelezte. Az 
államszocialista birodalom félperifériás részén a menedzsment részleges átszervezése 
részben az ötvenes évek közepének birodalomellenes lázadásaira, részben pedig a 
nukleáris paritás kialakulása nyomán formálódott új globális katonai stratégiák általános 
társadalompolitikai vonatkozásaira vezethető vissza. Az új, szintén birodalmi eszközök
kel installált modell két felismerésen alapult: egyrészt bizonyos korlátok között szüksé
gessé vált a centrumországok tőkéjének bevonása, mert az önerőre támaszkodás straté
giájának folytatása nemhogy az Egyesült Államok hruscsovi „állva hagyását”, de a 
birodalom puszta fennmaradását is megkérdőjelezte; másrészt nyilvánvaló kudarcot 
vallott az államszocialista félperiféria politikai újragyarmatosítása az eredetileg alkalma
zott, durva eszközökkel. Időszerűvé vált egy új, kifinomultabb birodalommodell kidolgo- 
zása.

Ez az új modell a magyar politika- és ideológiatörténetben a fridzsider-, illetve 
gulyáskommunizmus becenevet kapta. A lényegét tekintve változatlan, ám új maszkban 
megjelenő rendszert mind a régión belül, mind pedig térségünk határain túl viszonylag 
ártalmatlan kormányzási formaként értékelték, noha valamennyi résztvevő és érintett 
számára többé-kevésbé világos volt, hogy az átgondolatlan, ellentmondásos, csigalassú
sággal és különleges kegyként bevezetett „reformok” sem a határfunkció társadal- 
masodását, sem pedig az állami szuverenitás teljes visszaállítását nem biztosították, 
csupán az automatikus és az össztársadalmi politikai paradigma rangjára emelt kegyet
lenkedésből az atyáskodó, önkényes, kivételezésekre és személyi szívességek kiterjedt 
láncolatára — közkeletű modernizációs metaforával: a „kézivezérlésre” — való átállást 
jelentették.

A sztálinizmus vége jórészt visszaállította Kelet-Közép-Európa társadalmainak füg
gőségét a tőkés világrendszer centrumától. A negatív függőség megmaradása, illetve 
átalakulása mellett újból megjelent a közvetlen pénzügyi és technológiai függés is, azonban 
a korábban ismerthez képest újszerű formát öltött. A létrejött félgyarmati hatalmi 
munkamegosztásban a legitim erőszak monopóliuma nem a külső gyarmatosítók katonai, 
rendfenntartó és „civilizáló” erőire hárult, hanem továbbra is a helyi és birodalmi 
„szocialista” államokra, miközben az új függési kapcsolatokon keresztül kiáramló haszon 
a transznacionális tőkénél jelentkezett.
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A sztálinizmust felváltó puhább, kompromisszumos, kettős függőségi korszak lényege 
tehát az volt, hogy a külső függőség birodalmi és világpiaci komponensei pragmatikus 
egyensúlyba kerültek egymással. Kölcsönviszonyuk kézzelfogható: az átalakított birodalmi 
mechanizmus fenntartása könnyebbé vált a nagy mennyiségű konvertibilis valuta be
áramlásával, a brezsnyevi időszak kompromisszumos, puhább birodalmának kulturális, 
államhatalmi és gazdasági aurája pedig csaknem ideális feltételeket biztosított a külföldi 
magánhitelezők és az állami hitelfelvevők frigyéhez.

A  multinacionális bankok által nyújtott hiteleket a helyi és a birodalmi államok vették 
fel és költötték el, s ők maguk sajtolták ki az érintettek szempontjából meglehetősen 
előnytelen kamatfeltételekkel a visszafizetéshez szükséges értéktöbbletet a „maguk” 
társadalmából. A magas kamatlábakat aligha igazolta a kölcsönfelvevők korlátozott 
hitelképessége, s így a banki kockázat mértéke: a gazdasági és politikai hatalom köz- 
pontosítottságának következtében a visszafizetések — legalábbis rövid- és középtávon
— rendkívül biztosak voltak. (A bravúros, százszázalékos hitelvisszafizetés magasztos 
illusztrációjául kínálkozik Ceausescu Romániája.)15

A kelet-közép-európai államok külső eladósodása a centrumországok multinacionális 
bankjainál és államainál a tömb belső viszonyait tekintve a politikai rosszkedv enyhíté
sének eszközeként értelmezhető. A beáramló hitelek konkrét felhasználása körül máig 
tartó titkosság ellenére annyi sejthető, hogy jelentős részüket a pártállam saját infrast
ruktúrájának, illetve a negatív függőségben érintett nehéziparnak a részleges moderni
zációjára fordították. E hitelfelhasználási stratégia értelemszerűen tovább erősítette az 
állam hatalmát a társadalommal szemben. Mindent tekintetbe véve a külső állami 
hitelfelvételek újratermelték a birodalmi központtól való politikai függőséget, s egyben 
növelték a pénzügyi függőséget a centrumtól.

A komprádor állam külső eladósodása a kelet-közép-európai államszocializmus 
sztálinizmus utáni centrumfüggésének fő formája. Közbülső helyet foglal el az extrém, 
sztálinista elzárkózás (vagyis az államszocialista munkaerő és az egyéni tőkemagántu
lajdon fizikai szétválasztása) és a belső és külső szerkezetek elhatárolódásának teljes 
megszüntetése mint két véglet között. Az államszocialista államok külső adóssága tehát 
úgy termeli újra a centrumfüggést, hogy közben megőrzi a határok állami ellenőrzésének 
sztálini hagyományát. Mindehhez a komprádor állam új típusa szükségeltetett.

A kádári komprádor állam „két úr” — méghozzá két, egymástól eltérő logika szerint 
uralkodó úr — „szolgája”. Egyikük a hatalom nemzetközi-birodalmi politikai gazda
ságtanának logikája szerint működik, míg a másik az értéktöbblet felhalmozásának 
politikai gazdaságtanát követi. A birodalmi központ apparátusa közvetlen — „politikai”
— kényszer útján maximalizálja ellenőrzését saját fiókállamai felett, a világgazdaság 
centrumában székelő multinacionális apparátusok pedig a pénzügyi és technológiai 
függés közvetett eszközrendszerével növelik ellenőrzésüket a tőlük függésbe került 
társadalmak felett.

Ezzel függ össze a posztsztálini államszocialista komprádor állam Janus-arcúsága. 
Sajátos funkciójának — és a „saját” társadalmával szembeni különleges ereje forrásának
— titka a két „úr” közötti közvetítő szerepe. A sztálinista állam fenti meghatározásai
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módosítva a kádárista állam a kettős szimuláció fogalmával definiálható: a komprádor 
állam e válfaja egyszerre szimulálja a politika szféráját az elhallgattatott civil társadalom  
előtt, és mímeli a piacot a gazdasági szereplők közönsége előtt.

Az új államforma szükségessé tette a határok részleges megnyitását. A sztálinista 
birodalmi hierarchia átszervezése — részben a drámai mértékben felfutott külföldi 
hitelfelvétel miatt — azzal a következménnyel járt, hogy jelentős mértékben növekedett 
a kereskedelem a tőkés centrumállamokkal, egyre jelentősebb nemzetközi társadalmi 
hálózatteremtő és kulturális mintaterjesztő tényezővé vált a be- és kiutazó turizmus, és 
az államszocialista második gazdaság az államhatárokon átívelő integrációs formává 
lépett elő.16

Tulajdonvákuum és társadalmi átalakulás a Kádár-korszakban

A tulajdonvákuum paradoxonét a kádárizmus etatisztikus informalizmussal oldotta fel. A  
bürokratikus és önkényes sztálinista tulajdonigazgatás romjain új, összetettebb tulajdo
nellenőrzési forma alakult ki. A kelet-közép-európai államszocializmus második korsza
ka némi szükséges egyszerűsítéssel úgy írható le, hogy benne elharapóztak a társadalmi 
integráció és kontroll „második” dimenziói. Az új dimenziók kialakulása helyet bizto
sított új osztályalakulatok és egyéb csoportozatok létrejöveteléhez és megerősödéséhez, 
s tágította a gazdaság, a társadalom és a politikai élet legtöbb résztvevőjének mozgásterét.

Témánk szempontjából különös jelentőségű a termelőeszközök feletti rendelkezés 
kérdése. A ma legelfogadottabb értelmezés úgy okoskodik, hogy a kádári időszak az 
alapvetően újraelosztó, tervezett rendszerbe a piaci koordináció elemeit illesztette be 
a részleges és tétova reformokkal. Erre vezethető vissza Bauer Tamásnak és számos 
követőjének eljárása, amely a sztálinizmust „tervutasításos” rendszerként minősíti, s az 
ettől eltérő Kádár-korszakot a „tervalku” periódusaként írja le. Az utóbbit a felülről- 
lefelé irányuló tervezés és az alulról-felfelé mutató alkufolyamatok keveréke — az 
egyszerűség kedvéért mondjuk: „dialektikus egysége” — jellemzi (lásd pl. Bauer 1978).

E fogalompár tagadhatatlan eleganciája és intuitív vonzása ellenére is nyilvánvaló, 
hogy a „tervalku” fogalma újratermeli azt a neokonzervatív feltevést, mely szerint a 
tervezésnek egyedül a piac a lehetséges és/vagy valóságos ellentettje. Ugyanakkor a 
Kádár-korszak magyar társadalmának valamennyi tagja számára nyilvánvaló kollektív 
tapasztalat azt sugallja, hogy a viszonosság (Polányi 1957) jelenségének, és általánosabb 
értelemben a munkafolyamat különféle nem piaci és nem is újraelosztó-bürokratikus 
jellegű, irányítási módozatainak tekintetbevétele nélkül rendkívül nehéz a kádári rendszer 
érdemi megragadása.

A kádári időszak a tulajdontárgyak feletti totalisztikus kontroll korábbi rendszerét 
lazább szerkezetű, „levegősebb”, mozgékonyabb megoldásokkal váltotta fel. Államszo
cialista jellegét nyilvánvalóan megtartotta azáltal, hogy megőrizte a tulajdonvákuumot 
mint a rendszer alapvető tulajdonformáját. Ezt úgy érte el, hogy bevezette a tulajdon
tárgyak feletti ellenőrzés többdimenziós, s emiatt alkalmazkodóképesebb rendszerét. A  
tervezés, illetve az önkényes szabályozás fennmaradása miatt továbbra is az újraelosztás
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maradt a rendszer középponti eleme, ám azt beburkolta a reciprocitás és a piaci csere 
elemeinek egyre sűrűbb szövetű hálózata.

E megfogalmazás értelmében nem a piac a tervezés egyetlen ellentettje: a totalisztikus 
etatizmust felváltó informalitás rendszere a viszonossági, piaci, sőt, mikroszintű újra
elosztási integrációs formák bonyolult hálózatából épült fel. A „piaci koordináció” 
kiemelése e bonyolult összefüggésrendszerből és kitüntetett, „fő alternatív integrációs 
formakénti” kezelése azzal a következménnyel jár, hogy az elemzési eszközrendszer 
alkalmatlanná válik a kelet-közép-európai államszocializmus második — Magyarország 
esetében három évtizedes — korszakának megértésére, s .az elvontság oly magas 
szintjeire szorul, ahol már inkább az ideológiakritika, s nem pedig a konkrét társada
lomtudományi elemzés eszközével közelíthető.

Igen lényeges ugyanakkor, hogy a reciprocitás hálózatai és az alkusorozatok által 
létrehozott piaci szerkezetek bonyolult egymásba kapcsolódása korántsem korlátozó
dott a közvetlen termelők világára. David Stark említett írása (1989) például magyar- 
országi közvetlen termelők vonatkozásában mutatja meg nagyon világosan, hogy „a 
terven kívüli jövedelemszerző tevékenységekként” definiált második gazdaság az állam
szocializmus második korszakának lényegéből fakadó, meghatározó jellegzetessége. 
Olyannyira, hogy érvényessége túlmutat a közvetlen termelők körén. A politikai uralkodó 
csoportok stratégiái, az állami, párt- és egyéb hatalmi apparátusok magatartása, vagy 
az állami vállalatok vezetőinek tevékenysége aligha volna megmagyarázható anélkül, 
hogy tekintetbe ne vennénk a szereplők között szívességek, alkusorozatok és újraelosztó 
mikrorendszerek hajszálereiből formálódó hálózatokat. Czakó Agnes és Sík Endre 
(Czakó-Sík 1987:165) például jóformán egyetlen mezőgazdasági vezetőt sem talált a 
nyolcvanas évek közepén végzett vizsgálata során, aki ne élt volna rendszeresen a 
viszonosságon alapuló tranzakciók eszközével. A Kádár-korszak az államszocialista 
tulajdonvákuum paradoxonát az informalitás intézményesítésével és a munkamegosztás 
teljes mezejére való kiterjesztésével oldotta fel.

A félperifériás államszocializmus sztálinizmus utáni projektuma birodalmi diktátum 
volt, azzal a céllal, hogy részleges kompromisszumok árán megőrződjék a tulajdonvá
kuum társadalmi-politikai-gazdasági alapképlete. Az „összekacsintó elnyomás” formá
lis-logikai önellentmondást tartalmazó fogalma jól kifejezi a közvetlen kényszerek és az 
informális és partikuláris engedmények kiszámíthatatlan keverékét, a kádári politika 
lényegét.

A sztálinista komprádor államból a kettős függés kádári, kiegyensúlyozottabb és 
bonyolultabb változatába való átmenet sok egyéb mellett azzal a következménnyel is 
járt, hogy kettéhasadt a komprádor állam apparátusa. Az egyik csoport továbbra is 
megmaradt a birodalmi összetevővel való szoros „testvéri és baráti együttműködés” 
világában, míg a másik fokozatosan, csigalassúsággal araszolni kezdett a gazdasági 
függőség újból létrejövő kulcspozíciói felé. A hatvanas évek első felétől a nyolcvanas 
évek közepéig a magyar közéletben lezajlott gigászi küzdelmek alapvetően a komprádor 
elit birodalmi és techno-bürokratikus elemeit — vagyis a birodalmi, illetve a centrum
függés iránt elkötelezett csapatait — állították szembe egymással. A legváltozatosabb
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eszközökkel fojtatott küzdelmük dinamikája pontosan magyarázza a gazdasági, politikai 
és kulturális reformok cikcakkjait.

A kádári időszakban létrejött osztályszerkezetnek volt még egy sajátossága. A gaz
daság egyre növekvő összetettsége és a különféle alternatív jövedelemszerzési stratégiák 
gyors terjedése oda vezetett, hogy hirtelen nagy számban megjelentek az „osztálypozí- 
ció-halmozók”, vagyis gyorsan növekedett azok száma, akik a több lábon álló családi 
és egyéni gazdasági stratégiák bonyolult rendszerében egyszerre több minőségben vettek 
részt.19 Más szóval a kelet-közép-európai államszocializmus második korszakában nem
csak az állam, hanem a társadalom jelentős része is kísérletezni kezdett a különféle 
szimulációs, „tolmácsolási” és követítési stratégiákkal a hatalom és a gazdasági haszon 
minőségileg különböző, ám összeegyeztethető politikai gazdaságtana által kijelölt moz
gástérben. Leggyakrabban az „első” gazdaságbeli beosztott, csekély hatalmat kínáló 
munkavállalói pozíció kombinálódott a második gazdaságban betöltött önálló vállalkozói 
szerep különféle változataival. E rendszer olyannyira elharapódzott, hogy a második 
gazdaságból való kimaradás hátrányos helyzetnek, a gazdasági depriváció egyik fő 
formájának minősült.

Az államszocializmus után
Függőség, tulajdonvákuum és társadalmi átalakulás

A két megelőző időszakhoz hasonlóan az államszocializmus politikai-társadalmi-gazda- 
sági rendszerének leépülése is elsősorban birodalmi mechanizmusok terméke: a formális 
képviseleti demokrácia és a tőkés rendszer kialakulása Kelet-Közép-Európában az 
államszocialista birodalom összeomlásának egyenes következménye. Ezzel függ össze, 
hogy az átmenettel kapcsolatos általános politikai erőszak kizárólag a szovjet hadsereg 
által nem megszállt kelet-közép-európai országokban alakult ki, s ez tükröződik a 
politikai demokratizálódás és az alkotmányos uralom alapformáinak kialakításával kap
csolatos, már-már messianisztikus méreteket öltött értelmiségi optimizmusban a politi
kai átmenet korai fázisában.

A politikai átalakulás mögött végbemenni látszik egy olyan, a társadalom mélyszer
kezeteit inkább érintő politikai gazdaságiam átalakulás is, amely a társadalmi változás 
legtöbb további aspektusára óriási hatással lehet. A térség feletti birodalmi ellenőrzés 
csökkenésével a tulajdonvákuum kézzelfogható ellentmondásként nyilvánul meg. A tulaj
dontárgyak szó szerint vákuumként kezdenek viselkedni, vagyis korábban ismeretlen 
erővel kezdik vonzani a leendő tulajdonosok tömegeit. Ezáltal a tulajdonvákuum fel
számolásának kérdése — vagyis az eddig is létezett, de „üres” tulajdonviszony megtöltése 
konkrét tulajdonosokkal — a kelet-közép-európai társadalmi átalakulás leglényegesebb 
összetevője.

Az államszocializmus utáni átalakulás tehát jóval mélyebb és társadalomelméleti 
szempontból lényegesebb folyamat, mint a kapitalizmusban — jobbára a különféle 
üzleti ciklusokkal összhangban — zajló privatizációs kampányok: félreérthetetlenül jelzi 
a félperifériás államszocializmus mint makrotársadalmi projektum  végét. E projektum
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kiürítette és konzerválta a magántulajdoni viszonyokat — először az állam totalisztikus 
kontrollja, majd pedig az informális zugmegoldások paternalista intézményesítése útján. 
Az államszocializmus mindkét modellje akadályozta mind az államilag kodifikált egyéni 
magántulajdon létét, mind pedig a társadalom széles rétegeinek hozzájutását a tulaj
dontárgyak feletti kontrolihoz azáltal, hogy birodalmi és komprádor állami kényszerek 
segítségével bonyolult és gyakran nagyon fárasztó, makrotársadalmi szintű újraelosztó 
mechanizmusokat léptetett életbe. A mai poszt-államszocialista reakció tehát „valódi” 
megoldás a tulajdonvákuumban megnyilvánuló paradoxonra: a világgazdaság általáno
sabb logikáját tükrözve az átmenet elbillenti a tulajdonlás kétértelmű államszocialista 
rendszerét az egyéni, személyes magántulajdon kapitalista rendszerének irányába.

E folyamat, ha teljesen végbemegy, mindkét, e tanulmány elején az államszocializmus 
megértésében kulcsfontosságúként jelzett ellentmondás végét jelenti: megsemmisíti a 
tulajdonvákuumot és eltörli a külső és a belső viszonyok közötti határ strukturális 
problémáját. A tulajdonvákuum és a kettős függőség megsemmisítésével a poszt-állam
szocialista átmenet megteremti a lehetőségét annak, hogy a kelet-közép-európai mun
kaerőt ismét egyéni, személyes magántulajdon értékesítse anélkül, hogy előtte át kellene 
áramlania a szocialista államon magánhitel formájában.

Ugyanakkor a szocialista állam hirtelen „elhalását” követő visszatérés a kapitaliz
mushoz ismétcsak történelmileg új problémát támaszt Kelet-Közép-Európa számára: 
miként szüntessük meg a tulajdonvákuumot — mozgósítható belföldi tőke hiányában? 
Lehetséges-e a szimulációja nemcsak a magántulajdonnak, de az eredeti tőkefelhalmo
zásnak is? Az utóbbi néhány év magyarországi tapasztalata azt sugallja, hogy a tulaj
donvákuum csaknem két nemzedéknyi uralma után a társadalom feletti ellenőrzés két 
fő formája fordítódik át közvetlen, egyéni, személyes magántulajdonná: a belföldi tár
sadalmi-politikai „tőke" és a külföldi, jobbára multinacionális tőke.

A tulajdonvákuumot a poszt-államszocialista rendszer informális privatizáció útján 
szünteti meg. Az eddig rendelkezésére álló, szociográfikus leírások alapján az állapítható 
meg, hogy mind a belföldi politikai-gazdasági tőke, mind pedig az újonnan behatoló 
külföldi tőke nagymértékben használja a viszonossági alapon nyújtott szívességek, az 
önkényes újraelosztás és egyéb nem piaci természetű mechanizmusok bonyolult rend
szerét az új kelet-közép-európai kapitalizmus alapstruktúrájának kiépítésében. Mind ez 
ideig kivételnek számít az állami tulajdon nyilvános árverése, illetve piaci természetű 
alkusorozatokon keresztül történő privatizációja. A külső tőke megjelenéséhez fűzött 
várakozások — melyek szerint az új tulajdonosok majd „kisöprik” a birodalmi és 
centrumfüggőség adminisztrálására szakosodott eliteket, különösen a vállalati vezetők 
közül — mindeddig aligha igazolódtak. Sőt, a lengyelországi és magyarországi tapasz
talatok ennek épp az ellenkezőjét mutatják. A korábbi vállalatvezetőség figyelemremél- 
tóan ellenáll az elmozdítására irányuló bármiféle kísérletnek. A létrejövő, egyre 
bonyolultabb tulajdoni rendszer egyik fő szervező elve a vállalatvezetők szakmai és 
személyes ismeretségekből felépülő társadalmi hálózata.
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Összegzés
A félperifériás államszocializmus esete azt mutatja, hogy a külső függőség politikai és 
gazdasági összetevői eltérő központokra koncentrálódhatnak. Viszonyuk tehát maga is 
változó, melynek elméleti elemzése lehetséges és szükséges. E tanulmány gondolatme
nete szerint a külső függőség politikai és gazdasági összetevőinek szétválása szoros oksági 
összefüggésben áll a tulajdonvákuummal mint a magántulajdon rendszerének államosí
tott formájával.

A 2. táblázat a makrotársadalmi átalakulás logikájáról eddig mondottakat összegzi 
a félperifériás államszocializmus második világháború utáni története kapcsán. A létező 
sztálinizmus rendszerében a térség birodalmi függőségét katonai hódítás teremtette 
meg, és közvetlen, „nem piaci” természetű kényszer, illetve az ezzel való fenyegetőzés 
tartotta fenn. Bár a negatív függőség révén a centrumfüggőség kis mértékben mindig 
is jelen volt, a két függőségtípus mérlege egyértelműen a birodalmi összetevő túlsúlyát 
mutatta. Az államszocializmus második, kádári időszakában a térség külső függőségének 
két összetevője pragmatikus egyensúlyi helyzetbe került azáltal, hogy enyhült a birodalmi 
központnak az egyes komprádor államokra nehezedő politikai nyomása, ám ezzel egy 
időben növekedett a félperifériás államszocialista társadalmak pénzügyi és technológiai 
függése a centrumgazdaságok szereplőitől. Az államszocializmus harmadik, hanyatló 
korszakában ez a tendencia folytatódik és gyorsul fel. A mindezek eredményeképpen 
létrejövő új status quo-Ъап a centrumfüggőség súlya messze meghaladja a birodalmi 
függőséget.

2. táblázat

Tulajdonvákuum és kettős függőség a kelet-közép-európai államszocialista félperiférián
1948-tól az 1960-as évek elejétől 1989 +

az 1960-as évek elejéig az 1980-as évek végéig
Kettős centrum központ centrum központ centrum központ
függőség \ / \  /f\  / \  *\ Z \ / \  fV»»

k-k-európai k-k-európai k-k-európai
államszocialista államszocialista államszocialista

félperiféria félperiféria félperiféria
Tulajdon- totalisztikus etatisztikus informális
vákuum etatizmus informalizmus államtalanítás
Mi kerül a tulajdonosi (1) a világpiac az eredeti
szimulálásra? osztály (2) a demokratikus tőkefelhalmozás

politizálás

Jelmagyarázat:
Politikai függőség 
Gazdasági függőség
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A  kettős függőség három változatának a tulajdonvákuum feletti ellenőrzés három 
minőségileg különböző formája felel meg. A sztálinizmusban a totalisztikus etatizmus 
állama bürokratikus ellenőrzés útján szimulálta a tulajdonosi helyzetéből kibillentett 
magántulajdonosi osztályt. A második időszakban a szocialista állam feladta totalisztikus 
aspirációit, és ezek helyét kompromisszumos megoldások bonyolult halmaza foglalta el. 
Az állaun kettős szimuláció útján gyakorolt ellenőrzést a tulajdonvákuum felett. Az 
állaunszocializmusból való kilépés ugyamaikkor a tulajdonvákuum megszüntetése útján 
szimulálja az eredeti tőkefelhalmozást.

Kelet-Közép-Európa átváltozásának alapszerkezete feltűnően hasonlít a centrumor
szágok nagyvárosainak belterületein zajló átalakulási folyamatokra. A centrumgazdasá
gok tőkéjének nézőpontjából Kelet-Közép-Európa nem más, mint viszonylag jó fekvésű, 
lerobbant terület. A centrumfüggőségre való visszaállás mintha regionális szintű dzsent- 
rifikációs folyamatot indított volna el. Ma még nem tudni, az érintett területek társada
lmai m kor és miként fognak reagálni a létük alapszerkezeteit érintő tulajdon-, uralmi, 
termelési és elosztási viszonyok gyökeres átalakulására. Az első tapasztalatok minden
esetre a háborútól a passzív rosszkedvig a reakciók széles skáláját mutatják.

Jegyzetek

1 E tanulmány korábbi, bővebb változata „Dual Dependency and Property Vacuum: Social Change on the 
State Socialist Semiperiphery” címmel megjelent a Theory and Society 1992. (21. évf.) 1. számában (77-104. 
old.). Első vázlata az Amerikai Szociológus Szövetség 1991. augusztus 11-15-e között, Washington, D.C.-ben 
tartott évi kongresszusának Róna-Tas Ákos által szervezett „Socialist States in the World Economy” című 
szekciójában került felolvasásra. A szerző köszönetét mond Bodnár Juditnak, Christopher K. Chase-Dunn- 
nak, Louis Guamizonak, John Packhamnek, Alejandro Portesnak, Szelényi Ivánnak, Wessely Annának és 
a Theory and Society szerkesztőinek a különféle változatokkal kapcsolatos véleményükért és a bátorításért. 
Az aósságadatokért a szerző külön hálával tartozik Sötét Zsuzsának.

2 A dzsentrifikáció a városi ingatlanspekuláció egyik formája. Lényege, hogy a városi ingatlanpiacon emelkedő 
telekértékű, ám hanyatló beépített értékű épületeket a tulajdonosok a renoválás halasztgatása útján hagyják 
leromlani, majd amikor már kizárólag a társadalmi rang-, jövedelmi és hatalmi létra legalján található lakók 
foglalják el a lakásokat, ezek kilakoltatása után tömbrehabilitációval hirtelen „feljavítják” a városnegyedek 
egészének értékét. Az új, nagyobb fizetőképességű bérlők és lakástulajdonosok beáramlása ugrásszerűen 
növeli az ingatlanpiaci profitrátát. A városi dzsentrifikáció kulturális vonatkozásait s különösen ennek 
„vadnyugati” önreflexióját kiválóan elemzi Neil Smith „Lower East Side as a Wild, Wild West Showdown: 
Tomkins Square Park” című, a John Hopkins Egyetemen 1990. április 6-án felolvasott tanulmánya.

3 Câmpeanu angol nyelvű szövegében: „ownership-in-abeyance” (Casals 1980:12).

4 „Vacuum of measurement” (ugyanott, 16).

5 Talán ez az idézet mutatja legvilágosabban Câmpeanu elemzésének rokonságát az államszocializmus és a 
kapitalizmus BeuerTamás, Szelényi Iván, David Stark és Victor Nee nevével fémjelezhető „tükörkép”-meg- 
közelítésmódjával.

6 Mindez összecseng azzal a megfigyeléssel, hogy az államszocializmus körülményei között a tulajdonviszo
nyok fogalma összecsúszik a mások munkája feletti ellenőrzés fogalmával, aminek fontos szerepe lehet az 
államszocializmus osztályszerkezetének elemzésében. (Erről bővebben lásd Böröcz 1989.)

7 Ezt tükrözi valamennyi kelet-közép-európai nyelv diszkurzív gyakorlata: egytől egyig az „államosítás 
fogalmával írják le az államszoc. ríista tulajdonrendszerbe való átmenetet, szöges ellentétben a nyugati 
marxizmusban fennmaradt, empirikusan alátámasztatlan „társadalmasítás' -fogalommal.
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8 Câmpeanu számára az „ellentmondás” fogalma egyfajta szerves összerendezettséget implikál, az alkotóré
szek bizonyos dinamikus egyensúlyát. Emiatt kerüli az ellentmondás fogalmának használatát a sztálinizmus 
vonatkozásában, melyet szervetlen, statikus, s így „szinkretikus” rendszertelenségként ír le. (Erről lásd még 
Szelényi 1990.) Jelen tanulmány szempontjából ugyanakkor ennek az absztrakt megkülönböztetésnek nincs 
jelentősége, s ezért továbbra is használjuk — kevésbé funkcionalista értelemben.

9 E tanulmányban mindenütt megkülönböztetést teszek a „centrum” — vagyis a világgazdaság hierarchiájára 
utaló fogalom — és a „központ” — azaz a birodalmi hierarchia hatalmi csúcsát jelölő terminus — között.

10„Dual dependence”.

1'Tehát nem az áramlások minden áron való eltorlaszolása, hanem a határfunkció feletti ellenőrzés megra
gadása e folyamat főmotívuma.

12A z „új osztály” projekt genealógiája és kritikája tárgyában az olyan klasszikusokat ajánlhatjuk, mint Milovan 
Djilas (1957), Konrád-Szelényi (1989), illetve Szelényi (1990a) Az „új osztály” irodalmának rövid áttekintése 
és a sztálinista és kádárista periódusok egy lehetséges osztálytérképe megtalálható még Böröcz (1989).

UA tulajdonvákuum és a kettős függőség eme — a félperifériás sztálinizmus által létrehozott, de az 
államszocializmus institucionalista társadalomtudományi rendszer-összehasonlító vizsgálódás leggyümöl
csözőbb változatának kimondatlan, de implikált ontológiai előfeltevését. Az amerikai szakirodalomban ide 
tartozik például a David Stark által „tükör-oppozíciós módszer néven” népszerűsített megközelítés (lásd 
pl. Stark (1989).

14Minderről lásd pl. Rév István (1987), vagy akár Illyés „Egy mondat a zsarnokságról” című költeményét, 
mely mintegy két évtizeddel előzi meg Michel Foucault kontextuális hatalomképzetét.

151973 és 1989 között megtízszereződött a magyar állam dollárban mért bruttó külső tartozásállománya, 
közép- és hosszú távú külső dolláradóssága pedig tizenhatszorosára emelkedett. Magyarország a legnagyobb 
fejenkénti külső adósságot hurcoló országgá vált Európában, és az időszak végére a külső adósság teljes 
összege elérte az éves bruttó nemzeti termék értékét. Ez az összeg két hullámban halmozódott fel: először 
a hetvenes évek elejének reformellenes-konzervatív fordulata idején, majd pedig a nyolcvanas évek közepén, 
amikor a folyamatok kézben tartására egyre kevésbé képes vezetés újabb, még rosszabb feltételű hitelfel
vétellel finanszírozta a magyar államra épp akkor lesújtó hitelvisszafizetési válságot. A kül- és belföldön, 
Keleten és Nyugaton egyaránt magasztalt 1968-as új gazdasági mechanizmus ugyanakkor gyakorlatilag 
semmiféle számottevő külső hiteltámogatásban nem részesült a centrumgazdaságok tőkéje részéről. A 
szükséges szerkezetváltási nehézségk finanszírozása helyett a keményvalutában felvett hitelek jelentős része 
a végső fogyasztás szubvencionálására folyt el. Emiatt számos területen enyhült a hiány, azonban tovább 
gyengült a gazdaság alkalmazkodóképessége. Laura D’Andrea Tyson az ENSZ-től és a Világbanktól 
származó adatok segítségével demonstrálja, hogy az 1980-as években a kelet-közép-európai államszocialista 
országok beruházási rátája kivétel nélkül csökkenő tendeniát mutatott (az 1984-es ráták például az 
1976 -  1980-as átlagmutatók 75,8 -  93,5 százalékára estek vissza), miközben a fogyasztási szint 3 -1 7  száza
lékkal nőtt. (Lengyelország ez utóbbi tekintetben kivétel, mert ott már a nyolcvanas évek elején megindult 
a fogyasztási szint 1 -1 0  százalékos csökkenése.) (Lásd Tyson 1986.)

16Minderről bővebben lásd Böröcz 1992.

17Ennek tudható be a „második gazdaság”, „második társadalom”, vagy éppen a „második nyilvánosság” 
eufemisztikus fogalmainak sikere.

Nagyon érdekes grúziai és latin-amerikai összehasonlító anyagot vizsgál mege kérdés kapcsán Larissa Adler 
Lomnitz (1988).

19E gondolat kifejtésére itt nincs lehetőség. Lásd Böröcz 1989.
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A GAZDAGSÁG ÉS A SZEGÉNYSÉG OKAIRA 
ADOTT MAGYARÁZATOK REJTETT NORMATÍV 
SZEMPONTJAI MAGYARORSZÁGON

1. A megismerés társadalmi meghatározottsága

A fejünkben létező elképzelések, más szóval reprezentációk (Moscovici 1983) m eghatá
rozzák számunkra a világot, amelyre aztán mint valóságra reagálunk. Ezek a reprezen
tációk kollektív eredetűek. Mindenekelőtt arra szolgálnak, hogy konvencionalizálják, 
tipizálják és uniformizálják azokat a tárgyakat, személyeket és eseményeket, amelyekkel 
az embereknek a társadalomban dolguk van. A reprezentációk mélyén bujkáló norma- 
tivitás történeti és társadalmi meghatározottsága leplezett. A reprezentációk a m inden
napi életben a „józan ész” szerepét töltik be, Heider (1958) volt az első, aki a társadalom 
józan ész által kialakított képét elemezve rámutatott e kép sajátosságaira. Szerinte a 
mindennapi életben az emberek önmaguk cselekvéseit szándékok függvényében értel
mezik, és ezt az értelmezést kiterjesztik mások cselekvéseire is. Mivel a cselekedetek a 
mindennapi életben pozitívak vagy negatívak, ennek megfelelően a mögöttük meghúzód
ni vélt szándékok is jók vagy rosszak. A mindennapi ész abban érdekelt, hogy ellentmon
dásmentes képbe rendezze a szándékokat és a cselekvéseket, következésképpen a 
„jószándék — jótett — jótevő”, illetve a „rossz szándék — rossztett — rossztevő” modellek 
kerülnek túlsúlyba. Ott, ahol ellentmondás merül fel, a személy abban lesz érdekelt, hogy 
az ellentmondást kiküszöbölje, és a képet módosítsa (pl. ha valaki önmagában fedez fel 
egy rossz szándékot, vagy azt fedezi fel, hogy egy „rossztevő” jótettet követ el). Ebben 
az esetben megindul a kognitív egyensúly helyreállításának folyamata, és a személy 
visszaállítja az eredeti kiegyensúlyozott modellt. A Heider-féle elmélet nyomán számos 
kognitív szociálpszichológiai kutatás született, melyek mind azt bizonyítják, hogy a 
mindennapi tudásban ténylegesen fennáll a „kongitív gazdaságosság” elve (Festinger 
1957; Osgood —Suci —Tannenbaum 1957; Abelson et al. 1968). A feszültségmentes 
világkép kialakításában kitüntetett szerepe van az oktulajdonításnak. A Heider által 
elemzett személyes vagy belső okok mellett az oktulajdonítás kutatói a külső okokat is 
számba veszik. Mindkét oktípusnak megkülönböztethetjük tartós és ideiglenes változatát. 
Ily módon egy négy okból álló készlet keletkezik, melyből a személy aszerint választja ki 
a számára leginkább megfelelőt, hogy melyik ok elégíti ki leginkább önigazolási szükség
letét, illetve melyik van leginkább összhangban a kollektív identitását támogató ideológiai 
kerettel (W einer et al. 1972).
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2. A szegénység és gazdagság társadalmi reprezentációi

A  szegénység és a gazdagság két nagyhatárú séma, melyek segítségével az emberek 
értelmezni és érteni képesek azt a tényt, hogy a társadalomban egyenlőtlenül oszlanak 
el a különböző előnyök és hátrányok. A modern társadalomban ezeknek az előnyöknek 
és hátrányoknak az észlelésébe belejátszanak az individualitás észlelésére kialakított 
sémák is. A  tradicionális társadalmakban a szegénység és gazdagság értelmezése 
sorsszerű, társadalmon kívüli okok hatását feltételező sémáktól függött. A modern 
társadalomban — összefüggésben az egyéni mozgástér és az egyéni teljesítmény szere
pédnek megnövekedésével — előtérbe került a felelősség és az egyéni szabadság. Ennek 
következtében az előnyös vagy hátrányos társadalmi pozíciókba való bekerülés magya
rázatába az egyéntől függő okok tulajdonítása is belevegyült.

Pszichológiailag nyilvánvaló, hogy akár az egyéntől független, akár az egyéntől függő 
okok tulajdonítása kerül előtérbe, mindkét értelmezés helyes lehet. Ugyanakkor látnunk 
kell, hogy amennyiben az egyéntől független okok tulajdonítása kerül előtérbe, annak 
mélyén egy olyan ideológia nyilvánul meg, melynek tanítása szerint a társadalomban 
kollektív erők munkálnak, és az egyén ezeknek az erőknek a tehetetlen játékaként kerül 
hol előnyös, hol hátrányos pozícióba. Az ideológia rejtett előfeltevése, hogy a szóban 
forgó kollektív erők kikutatásuk és megismerésük révén megváltoztathatók, és ily módon 
a társadalomban az egyenlőségek vagy egyenlőtlenségek végső soron a politikai akarat 
műveként alakíthatók. Másfelől, ha az előnyök és hátrányok okait kutató gondolkodásban 
az individuális okok kerülnek előtérbe, akkor egy olyan rejtett ideológiai háttér meglétére 
gyanakodhatunk, mely kizárólag az egyéni akaratra, illetve teljesítményre vezeti vissza 
a fölemelkedést vagy lesüllyedést. Ezáltal a kollektív meghatározottságok nemcsak a 
megismerési horizontból, hanem a politikai cselekvést befolyásoló lehetséges motívumok 
sorából is kiszorulnak.

A  kétféle domináns ideológia (Kluegel —Smith 1986) között a döntő különbség az 
esélyek eltérő értelmezésében, valamint az osztó igazságosság elveinek eltérő felfogá
sában ragadható meg. Az egyikfajta ideológia az esélyeket az egyénektől függetlenül, 
strukturális meghatározottságban szemléli, aminek következtében a társadalom külön
böző csoportjai kategoriálisán tűnnek előnyös vagy hátrányos helyzetűeknek. A katego
riális meghatározottság következtében az esély objektív valószínűség, melynek ereje alól 
az adott csoportba beleszületett egyén nem tudja kivonni magát. Aki szegény, szegénynek 
született, és ivadéka is szegény marad. És megfordítva, a gazdagság is sorsszerű. Ezzel 
szemben a másik domináns ideológia az esélyt döntően a cselekvő egyén szemszögéből 
értelmezi, ami azt jelenti, hogy a cselekvés során realizálódó pozitívumok vagy negatí
vumok elsődlegesen azon múlnak, hogy az egyén ki tudja-e aknázni a számára adódó 
pozitív lehetőségeket, illetve el tudja-e kerülni az érvényesülését veszélyeztető buktató
kat. Következésképpen, aki szegény, az maga tehet róla, és aki gazdag, az a maga 
szerencséjének kovácsa.

E domináns ideológia kiinduló tétele az „esélyek egyenlősége”, melyet pszichológiai 
tőkeként minden egyén potenciálisan birtokol, és csak rajta áll, hogy azt miként fordítja
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a maga javára, illetve miként tékozolja el. Olyan igazságossági elv munkál e tétel mögött, 
melynek lényege az érdem és a teljesítmény. Ezzel szemben a strukturális vagy kollektív 
szempontokra alapozó ideológia azáltal, hogy tagadja az egyén szerepét az egyenlőtlen
ségek létrejöttében, az egyenlőséget nem annyira az egyének, hanem kategoriális cso
portok egésze számára kívánja létrehozni, fenntartani és fokozni. Ennek legitimációja 
lehet a szükségletekre való hivatkozás és a szükségletek szerinti egyenlősítés.

Amikor az egyén válaszadási helyzetben a gazdagságról és a szegénységről vélekedik, 
akarva-akaratlanul e két domináns ideológia egyikéhez vagy másikához kell hogy folya
modjon. A különbség csak abban van, hogy konzisztens vagy indkonzisztens módon 
merít a domináns ideológia által kínált érvek készletéből.

Az egyén választhat okok között (strukturális okok: gazdasági-társadalmi rendszer, 
eleve létező egyenlőtlenségek, nem, etnikai, regionális státusz, örökség, korrupció, 
protekció, politikai befolyás, kliens-kapcsolat stb., individuális okok: tehetség, szorgalom, 
kockázatvállalás, vállalkozás, alkalmasság, illetve mindezek hiánya, lustaság, gyávaság, 
alkalmatlanság, tehetségtelenség, tékozlás).

Az okok választása mélyén sztereotípiák és előítéletek is meghúzódhatnak, melyek 
receptszerűen okok láncolatát feltételezik a gazdagság, illetve a szegénység mögött 
(nőies, illetve férfias tulajdonságok, melyek eleve kedveznek vagy nem kedveznek az 
érvényesülésnek, etnikai, vallási, faji sztereotípiák és előítéletek).

A szegénység—gazdagság attribúció hátterében meghúzódhatnak az egyén saját 
társdalmi státuszával kapcsolatos értékítéletek és tapasztalatok is (társadalmi önmeg
határozás: középosztály-tudat, elittudat, munkásöntudat).

A társadalmi önmeghatározás sok esetben nem azon alapul, hogy az egyén tényle
gesen milyen csoportba tartozik, hanem azon, hogy milyen társadalmi csoportba szeretne 
tartozni. Ez esetben annak a csoportnak a mércéit és értékeit fogja alapul venni saját 
véleménye kialakításakor, melyet önmaga számára normaként és érvényes összehason
lításként elfogad. Ez azt jelenti, hogy az egyén a vonatkoztatási csoport politikai és 
ideológiai értékeit elfogadja és magáénak tekinti.

3. Az egyenlőtlenség-ítéletek háttere

Amikor tehát az egyének a társadalmi egyenlőségről és egyenlőtlenségről ítéleteket 
fogalmaznak meg, és igazságosság vagy igazságtalanság tekintetében értékösszefüggésbe 
ágyazzák, akkor bármennyire is azt gondolják, hogy saját tapasztalataikra hagyatkoznak, 
ezeket a tapasztalatokat már eleve keresztül-kasul átjárják társadalmi reprezentációk és 
rejtett ideológiai előfeltevések. E tapasztalatok azonban annyiban valóságosak, hogy aktív 
módon hasznosítják a társadalmi reprezentációk anyagait, és ily módon az egyén számára 
a valóságot jelenítik meg. A reprezentációknak ez a vonása kritikus helyzetekben 
mutatkozik meg igazán, amikor a saját helyzet vagy a társadalom viszonyai alapvetően 
változnak, a felemelkedés vagy a süllyedés perspektíváját villantva meg. Ez esetben a 
szegényedő vagy gazdagodó egyén a tényeket perspektívájának tükrében észleli. A
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perspektívák látszólag valószínűségként tűnnek föl, de valójában normatívák húzódnak 
meg mögöttük. A normatívák két tengely szerint rendeződnek el: az egyén a társadalmat 
láthatja úgy, hogy az igazságtalanság irányában mozdul el, de úgy is, hogy inkább az 
igazságosság valósul meg. A másik tengely a társadalmat a növekvő vagy csökkenő 
egyenlőtlenségek szerint képezi le, így két jellemző nézetkombináció keletkezik:

a) az egyenlőtlenség igazságtalan — az egyenlőség igazságos,
b) az egyenlőtlenség igazságos — az egyenlőség igazságtalan.
A mai magyar társadalomban azok vannak többségben, akik szerint az egyenlőtlenség 

igazságtalan, és az egyenlőség igazságos. Ezzel szemben a kisebbség szerint az egyenlőség 
igazságtalan, és az egyenlőtlenség volna az igazságos. E két markánsan különböző 
normatív nézetkombináció alapja vélhetően az észlelt státusz emelkedése vagy süllye
dése. A kérdés voltaképpen az, hogy az egyenlőtlenség fényeinek észlelése milyen 
kapcsolatban van az egyenlőtlenségnek tulajdonított értékkel. A megismerési folyamat 
nem úgy zajlik, hogy a személy észlel egy bizonyosfajta egyenlőtlenséget, mely lehet 
kicsi vagy nagy, majd ezt követően leszűri a következtetést, hogy ezt csökkenteni vagy 
növelni kellene, hanem éppen ellenkezőleg. Aki kívánatosnak tartja a társadalmi egyen
lőtlenségeket, az a valóságban is nagy egyenlőtlenségeket lát, míg aki csökkenteni kívánja 
a társadalmi egyenlőtlenségeket, az a valóságban nagyobb egyenlőséget lát.

4. A szegények és gazdagok: ahogyan a magyarok látják őket 1991-ben

Számos, egymástól függetlenül végzett közvéleménykutatás igazolja, hogy Közép-Kelet- 
Európában általában, és ezen belül különösen Magyarországon, az emberek negatívan 
és pesszimistán szemlélik a gazdasági és társadalmi problémákat, felnagyítva azok 
valóságos jelentőségét és súlyát. Vizsgálatunk során mi is hasonló tendenciákat tapasz
taltunk.

1991 nyarán egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat keretében 1000 fős reprezentatív 
mintának kérdéseket tettünk fel arról, tapasztalnak-e egyenlőtlenségeket, előnyöket, 
illetve hátrányokat, hogyan értékelik ezeket a társadalmi különbségeket, mit tartanak 
belőlük igazságosnak és igazságtalannak, és egyáltalán milyen szempontok határozzák 
meg számukra az érdemet, érdemtelenséget stb.

Ebben a cikkben azokra a kérdésekre adott válaszokat ismertetjük, melyek arra 
vonatkoztak, hogy a mai magyar társadalomban az emberek mekkorára becsülik a 
szegények és gazdagok arányát, és milyen okokra vezetik vissza azt, hogy valaki gazdag 
vagy szegény.

A megkérdezettek egészében véve szélsőségesen deprivált és polarizált társadalmat 
látnak maguk előtt. Szemben a 20 százalék gazdaggal, az emberek átlagosan 50 százalékra 
becsülik a szegények arányát. Ezen belül a megkérdezettek 40 százaléka vallja, hogy az 
emberek fele ma Magyarországon szegény.
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A szegénység illetve a gazdagság lehetséges okidnak általunk összeállított listája 
egyaránt tartalmazott külső és belső, tartós és ideiglenes okokat (szerencse, balszerencse, 
gazdasági-társadalmi rendszer, tehetség, szorgalom, lustaság, laza erkölcsök stb.).

A szegénység és gazdagság okairól vélekedve a válaszadók a felkínált lehetséges 
alternatívák között igencsak ellentmondásosan válogattak. A felkínált okok között csak 
gyenge összefüggések voltak kimutathatók. Viszonylag nagy arányban találtunk logika
ilag egymásnak ellentmondó kombinációkat (az okemlítők 20%-a), melyek alapján arra 
következtetünk, hogy a véleményekben nagyfokú a bizonytalanság. Míg az emberek 
határozottak az elszegényedés és gazdagodás mértékének megállapításában, annál ha
tározatlanabbak abban, hogy milyen okokat látnak az elszegényedés vagy a meggazda
godás mögött.

Az elszegényedés okait az emberek részint az igazságtalan újraelosztásra vezetik 
vissza, másfelől magukat a szegényeket hibáztatják, mondván hogy lusták, iszákosak, 
felelőtlenek. A válaszadók 38%-a a felkínált okok közül egyikről sem feltételezte, hogy 
gyakran idézi elő a szegénységet.

Egyetlen okot emelt ki a válaszadók 35%-a. Ezek közül a laza erkölcsöt említette 
38, a gazdasági rendszert marasztalta el 37, és az egyenlőtlen esélyeket 9 százalék.

Voltak, akik egyszerre két okot is gyakorinak véltek a szegénység előidézésében 
(16%). Egyik részük a személyi (belső) okokat és a strukturális (külső) okokat egyaránt 
gyakorinak vélte. A másik részük mindkét esetben strukturális okokat említett. Egészé
ben véve a két okot kiemelő válaszadók között azok voltak relatív többségben, akik 
egyszerre jelöltek meg személyes és strukturális okokat. Végül volt egy kisebbség, mely 
három vagy még annál is több okot emelt ki egyszerre.

Ugyancsak 38 százalék körül alakult azoknak az aránya, akik a gazdagság lehetséges 
okait mérlegelve a felkínáltak közül egyiket sem tartották gyakorta előfordulónak. Az 
okok közül egyet emelt ki mint különösen gyakori okot 24 százalék. A gazdagodás 
észlelése sehol nem döntő tapasztalat, ám a kevésszámú gazdag erkölcsi elmarasztalása, 
gyanúsítása annál elterjedtebb. Van ugyan olyan nézet is, amely a gazdagodást rend
szerspecifikus okokkal magyarázza, ebben az esetben azonban kiderül, hogy maga a 
struktúra gyanús, igazságtalanságokkal teli.

Mind a szegénység, mind a gazdagság lehetséges okainak listája hét itemből állt. Az 
itemeket eleve úgy állítottuk össze, hogy tükrözzék a szegénységhez, illetve a gazdag
sághoz vezető út társadalmi-strukturális összetevőit (a gazdasági rendszer által biztosított 
előnyök, illetve hátrányok, diszkrimináció megléte vagy hiánya, az esélyek egyenlősége 
vagy egyenlőtlensége), illetve legyenek köztük a hétköznapi személypercepció termé
szetével inkább megegyező személyes okok is (tehetség megléte vagy hiánya, az erőfe
szítés, szorgalom, kemény munka megléte vagy hiánya, az egyén morális minősége).

A válaszok faktoranalízise alapján egyértelművé vált, hogy a válaszadók pontosan 
észlelték a felkínált okok listájába rejtett két dimenziót. Mind a szegénység, mind a 
meggazdagodás esetében két rejtett háttérváltozó különült el, melyek közül az első a 
makroszintű vonatkozásokat tükrözte (SZEGI, GAZDI), a második pedig az egyéni 
vonásokat hangsúlyozta (SZEG2, GAZD2).
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5. Középosztály és marginalizáció

Volt egy kérdés, melyben arra kértük a válaszadókat, hogy becsüljék meg, szerintük hány 
százalékra tehető Magyarországon a szegények aránya. Egy másik kérdésben pedig azt 
kértük a válaszadóktók, hogy becsüljék meg, szerintük milyen arányú a gazdagok 
előfordulása a mai magyar társadalomban. A szegénység és a gazdagság arányainak 
becslését tehát két külön kérdésben tettük a válaszadók feladatává. A válaszok alakulását 
feltételezésünk szerint az befolyásolta, hogy a válaszadókban milyen rejtett kép alakult 
ki a társadalomról. E rejtett társadalomkép felderítése érdekében a két válasz alapján 
két új változót képeztünk. Az első változó segítségével (DIFF) azt tudjuk kideríteni, hogy 
a válaszadó milyen mértékben látja szélsőségesen megosztottnak a társadalmat szegé
nyek és gazdagok között. Ezt a változót úgy képeztük, hogy a szegények észlelt arányából 
kivontuk a gazdagok észlelt arányát. Értelemszerűen minél nagyobb a változó pozitív 
értéke, annál szegényebbnek látja a válaszadó a társadalmat általában véve.

A másik változó segítségével (KÖZÉP) azt tudtuk megállapítani, hogy a válaszadó 
mekkora középréteget lát. Összeadván a szegények és gazdagok becsült arányait, a 
kapott számot kivontuk százból. Minél magasabb a kivonás eredménye, annál jelentősebb 
nagyságú középosztályt lát valaki. Aki a szegények és a gazdagok arányát kiegyensúlyo
zottnak látja, az vélhetően középosztályi társadalmat képzel el, mely kisebb mértékű 
társadalmi egyenlőtlenségekkel jár.

1. ábra
A társadalmi polarizáltság percepciója: szegények aránya — gazdagok aránya
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Az 1. ábra jól szemlélteti azt, amit már korábban elmondtunk. Jelentősen nagyobb 
azoknak a száma, akik több szegényt látnak a mai magyar társadalomban, mint azoké, 
akik több gazdagot vélnek látni.

A 2. ábra azt mutatja, hogy annak arányában csökken a válaszadók száma, hogy 
milyen mértékben látják a társadalmat középosztályi jellegűnek.

2. ábra
A középosztály észlelt mértéke
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A teljes mintában kapott válaszok alapján kirajzolódó általános helyzetképet szemlélteti 
az első grafikon (lásd 1. melléklet). A mintát decilis csoportokra bontva jól látható, hogy 
az első decilisben azok találhatók, akik csak szegényeket, illetve csak gazdagokat látnak 
a társadalomban (de persze a sok szegényhez képest jóval kevesebb gazdagot). A második 
decilis csoport egészen specifikus: itt azokat a válaszadókat találjuk, akik az egész magyar 
társadalmat szegénynek látják. Az ezt követő deciüs csoportok elsősorban abban külön
böznek, hogy egyre nő a látott középosztály mértéke. Jellemző az a tendencia, hogy míg 
a gazdagok vélt aránya nagyjából azonos (10 — 15%), addig a szegények vélt aránya 
folyamatosan csökken. Minél inkább lát tehát valaki középosztályt, annál kevesebb 
szegényt hajlandó észlelni.

A második grafikon (lásd 2. melléklet) szemléletesen mutatja, hogy az imént vázolt 
általános kép miként alakul a válaszadók iskolai végzettsége szerint. A grafikon alapján 
két tendencia bontakozik ki. Minél magasabb a válaszadók iskolai végzettsége, annál 
kisebb a gazdagok becsült aránya, és megfordítva, minél alacsonyabb a válaszadók iskolai
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végzettsége, annál inkább hajlamosak viszonylag sok szegényt látni a társadalomban. 
Az a tendencia, hogy a szegények becsült arányának rovására növekszik a középosztály 
vélt aránya, jellemző módon az iskolai végzettség függvényében alakul. Különösen 
megugrik a középosztály becslése a főiskolát és az egyetemet végzettek esetében. E 
függő változót sem a jövedelmi helyzet, sem a mobilitási háttér függvényében nem 
magyaráztuk, mivel adataink erre nem adtak lehetőséget.

Amennyiben összefüggést valószínűsíthetünk a köztudatban szegénységnek minősülő 
állapot és az alacsony iskolai végzettség között, illetve a „gazdagság” és a magasabb 
iskolai végzettség között, akkor azt mondhatjuk, hogy a szegények inkább a szegé
nyek + gazdagok csoportját becsülik nagyra, míg a középosztálybeliek a saját táborukat 
látják nagynak.

A statisztikai próbák eredményének ismeretében azonban azt kell mondanunk, hogy 
a grafikonok által szemléltetett tendenciák némiképp félrevezetőek, mivel a polarizált, 
illetve kiegyenlített társadalomkép a megkérdezettek társadalmi státuszjegyeivel csak 
gyenge összefüggést mutat.

6. A tényleges és kívánatos jövedelemeloszlás

Az eddigiek során a szegénység és a gazdagság szociális reprezentációival foglalkoztunk, 
melyek közvetve nyújtanak információt arról, hogy a megkérdezettek milyennek látják a 
társadalomban az elosztási viszonyokat. Ha közvetlenebb képet akarunk nyerni arról, 
hogy a megkérdezettek miként ítélik meg az elosztási viszonyokat, akkor konkrétabban 
kell kérdeznünk. Vizsgálatunk során feltettük azt a kérdést, hogy mennyit keres egy 
nagyvállalat vezérigazgatója, és mennyit keres egy szakmunkás. Természetesen azt is 
megkérdeztük, hogy mennyi a válaszadó saját jövedelme. (Mindhárom esetben havi nettó 
jövedelemről volt szó. Ha elosztjuk a vezérigazgató aktuálisan becsült jövedelmét és a 
szakmunkás aktuálisan becsült jövedelmét, egy új változót kapunk (VAN), mellyel a 7. 
fejezetben foglalkozunk majd).

Ezzel párhuzamosan a válaszadóktól becsléseket kértünk arra vonatkozólag, hogy 
mekkora jövedelmet tartanának igazságosnak a vezérigazgató, a szakmunkás és saját 
maguk vonatkozásában. (Az igazságosnak tartott jövedelem hányadosa lett a KELL 
változó, mellyel szintén később foglalkozunk. A VAN és a KELL változók hányadosa 
az EGYENL változó.)

28



1. táblázat
A tényleges és igazságos jövedelem

Egy nagyvállalati vezérigazgató becsült 
átlagos havi jövedelme: 72.000 Ft

Egy nagyvállalati vezérigazgató igazságosnak 
tartott havi jövedelme: 48.000 Ft

Egy vállalati szakmunkás becsült 
átlagos havi jövedelme: 10.800 Ft

Egy vállalati szakmunkás igazságosnak 
tartott havi jövedelme: 16.000 Ft

Saját személyes bevallott havi 
jövedelemátlag: 10.000 Ft

Havonta önmagának igazságosnak 
tekintett jövedelemátlag: 17.000 Ft

A kérdezettek bevallott saját havi jövedelme látható módon megegyezik a szakmunkások 
becsült havi átlagos jövedelmével. Az igazgatók becsült jövedelme ennek mintegy hét
szerese, amiből erőteljes egyenlőtlenségérzetre következtethetünk. Különösen figyelem
reméltó, hogy míg a szakmunkások esetében a válaszadók átlagosan 60 százalékos 
jövedelememelkedést tartanának kívánatosnak az igazságosság jegyében, addig teljesen 
ellentétes tendencia érvényesül a nagyvállalati igazgatók esetében igazságosnak tartott 
jövedelem megállapításában: ez átlagosan 30 százalékos jövedelemcsökkentést jelent.

Ezek az adatok több mint különösek. Figyelembe véve az infláció mértékét (25-35%), 
valamint a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett létminimum értékeket*, mind a 
reális, mind az igazságosnak tartott jövedelmek abszolút értékben túl alacsonynak 
tűnnek. Ezt magyarázhatjuk az alacsony igényszintekkel, az alacsony inflációs várako
zásokkal. A másik figyelemreméltó tény, hogy a megkérdezettek szinte egyöntetűen a 
jövedelemolló összehúzását, azaz a mai magyar jövedelmi egyenlőtlenségek radikális 
csökkentését tartják kívánatosnak. Eredményeink tehát azt mutatják, hogy a mai magyar 
társadalomban a jövedelmekre vonatkozóan olyan szociális reprezencátió uralkodik, 
melyet egyfelől az alacsony igényszint hat át, másfelől a nivelláció vágya jellemez. Az 
igazságosság eszménye igencsak közel áll ahhoz, amit Marx annak idején nyers kom 
munizmusnak, más szóval az „ínség egyenlőségének” nevezett.
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2. táblázat
A  nagyvállalati vezérigazgatók észlelt jövedelméhez képest igazságosnak tartott jövedelemcsökkentés 
mértéke

legalább 50%-ot csökkentené
Válaszadók százaléka 

15
40 -  50%-ot csökkentené 19
1 -40%-ot csökkentené 17
nem változtatna 19
növelné 4
nem tudja, nem válaszol 26

A  radikális nivellálás vágyát szinte egyáltalán nem befolyásolja az, hogy a válaszadók 
mekkorára becsülik nagyvállalati vezérigazgatók aktuális jövedelmét. Akár úgy ítélik 
meg, hogy egy igazgató 50 000 forintot keres havonta, vagy akár 100 000 forintot, 
jövedelmét mindenképpen csökkentenék.

3. táblázat
A vállalati igazgatók aktuálisan becsült jövedelme és a jövedelemelvonás mértéke az igazságosság 
jegyében

Becsült mai Jövedelemvál Esetszám
jövedelem Ft-ban toztatás %-ban
Teljes minta -29 751

-20 000 81 7
20 -  30 000 -7 36
30 -  40 000 -11 78
40 -  50 000 -20 103
50 -  60 000 -33 103
60 -  70 000 -37 52
70 -  80 000 -39 96
80 -  90 000 -37 19
90-100 000 -37 257

Hiányzó eset = 249 (24.9%)

Ha a 3. táblázatot adótáblázatként olvassuk, az derül ki, hogy 1991-ben, az államszocia
lizmus bukását követően egy évvel a magyar társadalomban a lehető legprogresszívebb 
adóelvonás eszménye uralkodik.

A mai magyar közvéleményt jellemző alacsony igényszinten mozgó, nivelláló beállí
tódás általában véve igen gyenge összefüggést mutat a társadalmi polarizáció (szegények 
és gazdagok aránya) észlelt mértékével, illetve a középosztályosodás tendenciájának 
észlelésével, valamint a válaszadók saját jövedelmi pozíciójával egyaránt (akár a bevallott 
saját jövedelmeket, akár az igazságosnak tartott saját jövedelmeket nézzük).

30



Az általánosan tapasztalt alacsony igényszinten stabilizálódó jövedelemnivellálást, 
vagy más szóval, erőteljes mértékű progresszív adózást leginkább a megkérdezettek 
iskolai végzettsége befolyásolja. A magasabb iskolai végzettség valamelyest növeli a 
nagyobb jövedelemkülönbségek elfogadása iránt mutatott hajlandóságot.

4. táblázat
A nagyvállalati vezérigazgatók észlelt jövedelméhez képest igazságosnak tartott jövedelemcsökkentés 
mértéke a válaszadók iskolai végzettségének függvényében (az iskolai végzettséget a befejezett iskolai 
osztályok számával mérjük)

Elvégzett iskolai Válaszadók
osztályok száma százaléka

Teljes minta 10.0 100
legalább 50%-ot csökkentené 9.0 15
40 -  50%-ot csökkentené 10.6 20
1-40%-ot csökkentené 10.0 18
nem változtatna 11.3 19
növelné 11.0 4
nem tudja, nem válaszol 9.0 26

A 4. táblázat alapján látható, hogy minél magasabb az iskolai végzettség, annál kevésbé 
érvényesül az erőteljes nivellálási vágy.

Az igazságosnak tartott jövedelemelosztás szociális reprezentációjához tartozik az a 
kérdés is, melynek segítségével azt kutattuk, hogy a megkérdezettek általában milyen 
mérvűnek tartják a jövedelmi egyenlőtlenségeket a mai magyar társadalomban. A 
korábban tárgyalt tények ismeretében nem meglepő, hogy a válaszolók (N = 747) 64 
százaléka túl nagynak tartotta a jövedelemkülönbségeket. Nagynak tartotta a különbsé
geket a válaszadók 27 százaléka. Összesen tehát a kérdésre válaszolók 91 százaléka 
sokallta a legkisebb és legnagyobb jövedelmek közötti különbségeket. Értelemszerűen 
minél inkább sokallja valaki a jövedelemkülönbségeket, annál erőteljesebben munkál 
benne a progresszív jövedelemelvonás vágya. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy 
még az a csekély számú válaszadó is túlzottnak tartja a jövedelemelosztás mértékét, 
akik a vállalati vezérigazgatók aktuális jövedelmét nem akarnák csökkenteni.

Az eddigiek során tényítéletek és valószínűségítéletek mérése segítségével igyekez
tünk rekonstruálni a magyarok társadalmi igazságosságra vonatkozó szociális reprezen
tációit, és megállapítottuk, hogy az igazságosság mércéje az alacsony igényszinten mozgó 
egyenlőség. A mai magyar társadalomban uralkodó jövedelmi egyenlőtlenségeket ehhez 
a mércéhez képest a lakosság valószínűleg igazságtalannak tartja, hiszen az észlelt 
különbségek mértéke messze meghaladja a kívánatosnak tartott különbségek mértékét. 
Korábban már említettük, hogy az igazságosnak tartott egyenlőség megteremtése ér
dekében mutatkozó jövedelemcsökkentő tendencia táblája vészesen hasonlít egy prog
resszív adótáblához. A feltett kérdéseink egyike direkt módon arra vonatkozott, hogy
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a válaszadók a gyakorlatban is helyeselnének-e olyan központi jövedelemelvonó straté
giát, mely maximalizálná a realizálható jövedelmeket.

Nem meglepő, hogy ez az elképzelés meglehetősen népszerű volt a válaszadók 
körében. Az 5. táblázat legszélső oszlopa mutatja az alapmegoszlásokat, melyekből 
kiderül, hogy a válaszadók több mint fele (57%) egyetértett a jövedelmek maximalizá
lásával. Ezzel szemben a válaszadók mintegy egyharmada ellenezte ezt a drasztikus 
jövedelemelvonó lépést, mely az államszocializmus elmúlt négy évtizedének jellemző 
gyakorlata volt.

5. táblázat
A jövedelmek maximalizálásának elvével való egyetértés és a vállalati vezérigazgatók jövedelem
elvonása az igazságosság jegyében

A vezérigazgatók aktuális jövedelmének változtatása 
___________ az igazságosság jegyében___________

jöv.
max.

min 50% 
csökkent

40-50%
csökkent

1-40%
csökkent

nem vál
toztat

növel

Nagyon
egyetért 65% 57% 41% 30% 26% 46%
Egyetért 10% 12% 13% 10% 3% 11%
Sem-sem 9% 9% 15% 9% 14% 11%
Nem ért 
egyet 6% 8% 15% 17% 11% 12%
Nagyon nem 
ért egyet 10% 14% 16% 35% 46% 20%
N = 147 191 175 188 35 736

20% 26% 24% 26% 4% 100%

A jövedelmek maximalizálásának politikájával azok értenek elsősorban egyet, akik a 
vállalati vezérigazgató aktuális havi átlagos jövedelmét jelentős mértékben csökkentenék. 
A jövedelemstop államszocialista elvét elutasítók csak azok körében érnek el számottevő 
arányt, akik a vállalati vezérigazgatók aktuális havi átlagos jövedelmén nem akarnának 
változtatni (vagy éppen növelni akarnák) az igazságosság jegyében.

Ez pedig közvetlenül vezet a jövedelemelvonó kormányzati politika elfogadásához. 
Összességében a jövedelemelosztásra vonatkozó igazságossági ítéletek a társada

lomban ma is működő egyenlősítő tendenciákat sugallják. A magas jövedelmekkel 
szemben mutatott ellenérzés, valamint az állami jövedelemelvonás és korlátozás elfo
gadása, sőt preferálása véleményünk szerint legalább három forrásra vezethető vissza.

a) Egyes válas2Íadókban lappanganak olyan attitűdök és igazságosságfelfogások, 
amelyek szerint az állam feladata, hogy polgárai „alapvető” szükségleteit — akár a 
polgárok akarata és saját szükségletdefiníciójuk ellenében is — kielégítse. Ez a gyakor
latban Magyarországon az 1960-as évek közepétől valóban jelentett bizonyos fokú 
gondoskodást és szociális biztonságot, jóllehet roppant alacsony szinten.
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b) Az általános szociális biztonság megteremtését központi jövedelemelvonás révén 
azok is fontosnak tarthatják, akik egyébként nem rokonszenveznek a diktatórikus szo
cializmussal. Ez esetben szociáldemokrata beállítódásra gyanakodhatunk, mely a re- 
disztribúció és a demokratikus hatalomgyakorlás elveit próbálja összeegyeztetni. Bi
zonyára akadtak válaszadóink közül ilyenek is.

c) Ha az emberek mindennapi világából indulunk ki, akkor feltételezhetjük egy olyan 
igazságossági várakozás meglétét, melyet a mindennapi élet számos ténye (a televízióban 
látott reklámok, luxusüzletek kirakatai, drága autók, hivalkodó fogyasztás stb.) felsebez. 
Ennek következtében a frusztráció, a felháborodás, a javak társadalmi elosztása észlelt 
módjának reflexszerű elutasítása jut túlsúlyra a személyben.

Sajnos adataink nem teszik lehetővé, hogy a leírt általános és intenzív igazságtalan
ság-élmény, valamint a mögötte lappangó alacsony igényszintű egyenlősítés-eszmény 
forrásait a statisztikai megbízhatóság szintjén kimutathassuk. Két olyan tényt említhe
tünk, melyek alapján ügy véljük, hogy a feltárt szociális reprezentáció felsorolt forrásai 
közül valószínűleg a harmadik, a mindennapi tudat diffúz és pragmatikus beállítódása 
lehet a domináns. Ezt valószínűsítheti, hogy a feltárt kognitív elemek között inkonzisz
tenciákat, az együttjárások hiányát találtuk. Az a tény, hogy a magyarázó változók közül 
egyedül az iskolai végzettség esetében tapasztaltunk hatásokat, szintén amellett szól, 
hogy spontán, végiggondolatlan ellenérzésből származó igazságosság-attitűdről van szó, 
amely aktiválásának nem feltétele a gondolati vagy ideológiai háttér megléte. Kérdés, 
hogy ez az attitűd támasza lehet-e a jövőben olyan politikai erőknek, melyek szocialista 
programmal lépnek fel (Kolosi T.-Szelényi I.-Szelényi S z -B . Western 1991).

7. Az egyenlőtlenségtudat lineáris modellje

Elemzésünk következő részében az érdekel bennünket, hogy miként lehet az eddigiekben 
vizsgált tudati jelenségeket egy egységes összefüggésrendszerbe foglalni. Elsősorban az 
foglalkoztat bennünket, hogy a szegénység és a gazdagság megítélésében milyen motívu
mok játszanak szerepet.

Korábbiakban bemutattuk, hogy az ezt vizsgáló item-sorunkra adott válaszok mind 
a szegénység, mind a gazdagság okai vonatkozásában két-két jól elkülönülő faktorra 
vezethetők vissza: az első faktor azokat az itemeket összegezi, amelyek arra vonatkoznak, 
hogy a szegénység, illetve a gazdagság alapvetően társadalmi okokkal magyarázható, 
míg a második faktor azokat az itemeket foglalja magában, amelyek szerint elsősorban 
az individuum attribútumaiból következik az, hogy ki válik szegénnyé, illetve gazdaggá, 
tehát a szegénység az egyén „hibáinak”, míg a gazdagság az egyén „érdemeinek” tud
ható be.

Feltételezésünk szerint az ezzel kapcsolatos vélekedések viszonylag szoros összefüg
gést mutatnak azzal, hogy a megkérdezettek más vonatkozásban miként viszonyulnak 
a társadalmi egyenlőtlenségekhez. Három ilyen tudati közvetítő mechanizmust feltéte
leztünk:
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à) Úgy gondoljuk, hogy a szegénység—gazdagság okairól való vélekedés az egyének 
általános társadalomképébe ágyazódik be. Említettük, hogy a válaszadók minél kisebb 
arányban láttak gazdagokat és szegényeket, annál kiegyenlítettebbnek látták a társada
lmat, azaz annál nagyobb középréteg létét feltételezték. Másfelől a szegényekre és a 
gazdagokra adott becslések különbsége azt mutatta, hogy a válaszadók a társadalom 
egészét mennyire tekintik szegénynek, illetve jómódúnak. Ha valaki úgy véli, hogy a 
szegények létszáma sokszorosan meghaladja a gazdagokét, abból az következik, hogy 
az egész társadalmat szegényebbnek látja. Aki viszonylag kevés szegényt és sok gazdagot 
lát, az egészében véve jómódúnak képzeli a magyar társadalmat. Ennek megfelelően 
feltételezzük:

Hipotézis 1: Aki kiegyenlítettebbnek látja a társadalmat, az hajlamos a szegénységet 
és a gazdagságot inkább egyéni hibának és érdemnek tekinteni, míg aki nagyobb 
egyenlőtlenségeket feltételez, az inkább társadalmi okokra vezeti vissza a szegénység és 
a gazdagság tényét.

Hipotézis 2: Aki az egész társadalmat szegényebbnek véli, az a szegénységet és a 
gazdagságot inkább társadalmi okokra vezeti vissza, míg aki úgy gondolja, hogy Ma
gyarország viszonylag jobb módú ország, az inkább egyéni érdemnek tulajdonítja a 
meggazdagodást és inkább egyéni hibának, ha valaki elszegényedik.

b) Feltételezzük, hogy a szegénységről és a gazdagságról való gondolkodást befolyá
solja az is, hogy valaki hova helyezi saját magát a társadalmi hierarchiában, mi az ő 
szubjektív réteghelyzete. A szubjektív réteghelyzet mérése céljából a megkérdezetteket 
arra kértük, hogy helyezzék el saját magukat egy létra alakú tíz fokú skálán, ahol az 
első lépcső a legalacsonyabb státuszú embereket jelentette, míg a tizedik lépcső a 
megmagasabb státuszú embereknek felelt meg (SZUBJ). Mivel az egyéni okokra való 
visszevezetésnek a gazdagság esetében pozitív, a szegénység esetében viszont negatív 
konnotációja van, feltételeztük, hogy:

Hipotézis 3: Aki saját magát magasabbra helyezi a társadalmi hierarchiában, az mind 
a szegénység, mind a gazdagság vonatkozásában inkább elfogadja az egyéni oktulajdo- 
nításokat. Aki viszont önmagát a társadalmi réteghelyzetet mérő skálán alulra helyezi, 
az inkább a társadalmi oktulajdonításokat fogja elfogadni, miközben elutasítja az egyéni 
oktulajdonításokat.

c) Végül úgy gondoljuk, hogy a szegénység — gazdagság okának megítélését az egyen- 
lősítő törekvések és attitűdök is erősen befolyásolják. Emlékeztetünk arra, hogy a kutatás 
során megkérdeztük, mekkorának vélik ma az emberek egy vezérigazgató és egy segéd
munkás jövedelmét. A válaszok alapján, mint arra már utaltunk, három változót képez
tünk (VAN, KELL, EG YEN L).

Hipotézis 4: Feltételezzük, hogy, aki aktuálisan nagy jövedelemkülönbségeket lát és 
ennél kisebbeket tart kívánatosnak, tehát egyenlősíteni akar, az inkább társadalmi, míg 
aki differenciálni ■ akar, az inkább egyéni okokra vezeti vissza a szegénységet és a 
gazdagságot.

Természetesen a szegénység és a gazdagság megítélése nemcsak más attitűdökkel, 
hanem a megkérdezettek valós léthelyzetével is összefügg. A változók korrelációs mát
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rixának elemzése azt mutatta, hogy a státusváltozókkal (az iskolai végzettséggel, a 
foglalkozással és a jövedelemmel) mért léthelyzet valóban összefügg, ha nem is túl 
erősen, az igazságtalanság szociális reprezentációjának egyes komponenseivel. Ezt az 
összefüggést az életkor változójának esetében is tapasztaltuk. A státusváltozókat az 
elvégzett iskolai osztályok számával (ISK), a foglalkozások presztízsével (FOGL) és a 
háztartás egy főre jutó jövedelmével (JOV) mértük. (A korrelációk és a regressziós 
elemzések azt mutatták, hogy a családi jövedelem erősebb kapcsolatban van a másik 
két státuszváltozóval és az attitűd kérdésekkel is, mint a személyes jövedelem.) Az 
életkort a természetes években mértük (KOR). A korábbi fejezetekben tárgyalt ered
mények és a szakirodalom (Kluegel -  Smith 1986) alapján a következő hipotéziseket 
állítottuk fel:

Hipotézis 5: A magasabb státuszúak gazdagabbnak és kiegyenlítettebbnek látják a 
társadalmat, saját magukat magasabbra helyezik a társadalmi hierarchiában, kevésbé 
kívánják a jövedelmeket nivellálni, és ennek megfelelően inkább egyéni, mint társadalmi 
okra vezetik vissza a szegénységet és a gazdagságot. Az alacsonyabb státuszúak pedig 
ellenkező módon vélekednek.

Hipotézis 6: Az idősebbek attitűdjei a magasabb, a fiatalabbaké az alacsonyabb 
státuszúakéihoz lesznek hasonlatosak.

Más demográfiai és háttérváltozók (nem, település, származás) semmilyen önálló 
szignifikáns lineáris kapcsolatot nem mutattak az itt elemzett szociális reprezentációs 
változókkal.

Úgy véljük, hogy az egyenlőtlenségtudat itt vizsgált dimenziói között lineáris kap
csolatok vannak, következésképpen a közöttük levő összefüggések egy lineáris modellel 
jól leírhatók. E feltételezés képezte az alapját annak, hogy az elemzés során LISREL 
típusú modelleket (Jöreskog-Sörbom 1989) alkalmaztunk (lásd 3. melléklet). A mo
dellépítés során a LISREL modellek belső feltételrendszere mellett lépésről lépésre 
haladtunk, s mindig azokat a modelleket fogadtuk el, amelyek statisztikailag megfelelő 
szinten illeszkedtek az adatokhoz (tehát a modell feltételezései mellett a kiinduló 
korrelációs mátrix megfelelően rekonstruálható volt). A végső modell igen jó illeszkedést 
mutat (55 szabadságfok mellett a valószínűségi chi-négyzet értéke 51,11, ami 62,4 
százalékos valószínűséggel illeszkedik). Figyelembe véve a viszonylag nagy esetszámot 
(a hiányzó esetek páronkénti kezelésével a minimális esetszám 648) ez igen jól illeszkedő 
modellre utal.

A modell építésében mind a független változók esetében, mind a szegénységre és 
gazdagságra vonatkozó függő változók esetében azt kaptuk, hogy a mért változók látens 
változókká állnak össze:

a) A három státuszváltozó egy látens változóba kapcsolható össze (STÁTUSZ), 
amely az iskolai végzettséggel van a legszorosabb kapcsolatban (.759). Ezt követi a 
foglalkozás (-.501), míg a jövedelemmel való kapcsolat relatíve a leggyengébb (.438). 
(Itt és a továbbiakban a sztenderizált együtthatókat közöljük a zárójelben). A reziduálisok 
elemzése azt mutatta, hogy az iskolai végzettségnek van egy csekély önálló hatása a 
Középréteg nagyságának becslésére, de ez a modellt lényegében nem zavarta.
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b) Az életkor önálló hatása akkor érvényesül tisztán a modellben, ha megtisztítjuk 
az iskolázottsággal való kapcsolatától. A fiatalabbaknak ugyanis alacsonyabb a foglal
kozási presztízse és a jövedelme, de magasabb az iskolai végzettsége, tehát az életkor 
nem ugyanolyan irányú kapcsolatban van a három státuszváltozóval. Ezért a modell 
akkor illeszkedik jól, ha egy KORI nevű látens változót képzünk, amelyet determinál 
az életkor, de negatívan kapcsolódik az iskolázottsághoz (-.357). Ezáltal az életkor 
hatását megtisztítottuk a fiatalabb iskolázottabbak hatásától.

c) Bonyolultabb a helyzet a szegénység-gazdagság változók esetében. A négy mért 
változó ugyanis három látens változót képez: az első (TÁRS) mind a szegénység (.621), 
mind a gazdagság (.612) vonatkozásában a társadalmi magyarázatot preferálja és eluta
sítja a gazdagság egyéni érdemként kezelését (-.229). A szegénység—gazdagság értel
mezése itt egy radikális társadalomkritikai attitűdbe ágyazódik. A második rejtett változó 
(EG YENl) főként a szegénység esetében az egyéni hibákat tartja meghatározónak 
(.754), de a gazdagságot is inkább egyéni érdemnek tekinti (.256). Végül a harmadik 
látens változó (GAZD) esetében elkülönül az az attitűd, hogy a gazdagságnak ugyan 
alapvetően társadalmi okai vannak (.836), de az egyén törekvése, érdemei is szerepet 
játszanak benne (.164).

Azt látjuk tehát, hogy az egyéni, illetve a társadalmi oktulajdonítás a szegénység és 
a gazdagság esetében jórészt párhuzamosan fut, de van egy népességcsoport, amely — 
ha gyengén is — kifejezésre jut, hogy az egyéni oktulajdonítás a szegénység esetében 
negatív, a gazdagság esetében viszont pozitív konnotációkat hordoz.

Elemzésünk a következő eredményekkel járt (lásd 4. melléklet).
1. Státuszhatás

A magasabb státuszúak szubjektíve is magasabbra helyezik magukat (STATUSZ- 
SZUBJ .473), s kiegyenlítettebbnek látják a társdalmat (STATUSZ-KOZEP .325), 
nagyobb jövedelmi egyenlőtlenségeket tartanak kívánatosnak (STATUSZ-KELL .381), 
kevésbé akarnak egyenlősíteni (STATUSZ-EGYENL -.115), mint az alacsonyabb stá
tuszúak.
2. Orientációs percepció

A jövedelemkülönbségek észlelését nem befolyásolja sem az objektív, sem a szubjektív 
státusz. Kizárólag a személyi egyenlőtlenséggel kapcsolatos attitűdök fejtenek ki hatást 
a jövedelemkülönbségek észlelésére. Az igazságosság jegyében kívánatos jövedelem- 
különbségek mértékét sokkal kevésbé befolyásolja az, hogy ki mekkorának látja ma a 
jövedelmi különbségeket (VAN-KELL .054), mint fordítva. A jövedelemkülönbségek 
észlelése a kívánatos jövedelmi egyenlőtlenségektől függ (KELL-VAN .491). A tények 
észlelését két ellentétes hatás befolyásolja. A  jelenlegi jövedelemkülönbségeket egyaránt 
nagyobbnak vélik azok, akik a jövőben is nagyobb jövedelemkülönbségeket tartanak 
kívánatosnak, s azok, akik radikálisan egyenlősíteni akarnak (EGYENL-VAN .564). A 
mai jövedelemkülönbségeket azok becsülik kicsire, akik nem kívánnak egyenlősíteni, de 
nem is tartják kívánatosnak a nagy jövedelemkülönbségeket.
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3. Szubjektív státusz felül- és alulbecslése (Overstatement and understatement)
Akik szubjektíve magasabbra teszik magukat valóságos státuszuknál, azok kevésbé 

egyenlősítők (SZUBJ-EGYENL -.168) és kiegyenlítettebbnek látják a valóságos viszo
nyokat (SZUBJ-KOZEP .099), míg akik alulbecsülik saját státuszukat, azok egyenlőt
lenebbnek vélik a valóságot és radikálisabban egyenlősíteni akarnak.
4. Kétirányú valóságkép

Míg a magasabb státuszúak és ennek megfelelően a nagyobb jövedelmi egyenlőtlen
séget kívánók kevésbé szegénynek tartják a társadalmat, mint az alacsony státuszúak 
(KELL-DIFF -.116), addig azok között, akik egyenlőtlenebbnek vélik a társadalmat, az 
ellenkező státusz hatás működik: a magasabb státuszúak szegényebben és az alacsonyabb 
státuszúak gazdagabbnak vélik a magyar társadalmat (STATUSZ-DIFT .279).
5. A  szegénység—gazdagság kép szubjektív meghatározottsága

A társadalmi státusz közvetlenül nem hat a szegénység és a gazdagság megítélésére. 
Ugyanakkor a társadalmi oktulajdonítást azok preferálják, akik inkább nivellálni akarnak 
a jövedelmekben (EGYENL-TARS .096), nagyobbnak tételezik a jelenlegi jövede
lemkülönbségeket (VAN-TARS .148) és szegényebbnek vélik a társadalmat (DIFF- 
TARS .117), viszont ezt inkább elutasítják azok, akik saját státuszukat magasabbra 
helyezik (SZUBJ-TARS -.256) és nagy középréteget látnak (KOZEP-TARS -.209). Az 
egyéni oknyilvánítást ezzel szemben azok utasítják el, akik nagy társadalmi különbségeket 
látnak (VAN-EG YENI -.091) és nagynak tartják a szegénységet (DIFF-EGYEN1 -.176). 
A gazdagság vonatkozásában pedig elsősorban azok ambivalensek, tehát a társadalmi 
és egyéni meghatározottságot egyaránt vallják, akik viszonylag kiegyenlített társada
lomképpel rendelkeznek (KÖZÉP-GAZDI .221).
6. Kor-hatás

Az életkor egyfelől a szubjektív rétegbe sorolásra van hatással. Az idősebbek általában 
alulbecsülik státuszukat (KOR1-SZUBJ -.184). Másrészt az idősebbek inkább a sze
génység-gazdagság egyéni meghatározottságát preferálják (KOR1-EGYENI .132) és 
a társadalmi meghatározottságot utasítják el (KORI-TÁRS -.185).

Mindezek a hatások arra utalnak, hogy hipotéziseink jelentős része igazoltnak te
kinthető. Lényegében csak az ötödik hipotézist nem igazolta a vizsgálat. Mert igaz ugyan, 
hogy a magasabb státuszúak általában kiegyenlítettebbnek látják a társadalmat és ke
vésbé kívánnak a jövedelmek terén egyenlősíteni, de a sátusznak nincs közvetlen hatása 
a szegénység és a gazdagság okainak megítélésére, s a feltételezettnél bonyolultabb a 
társadalom egészének megítélése is. A magasabb státuszúak feltehetőleg két csoportra 
oszthatók: a többség a hipotézisnek megfelelően kiegyenlítettebbnek látja a társadalmat, 
nagyobb jövedelemkülönbségeket tart kívánatosnak, s ennek megfelelően kevésbé sze
génynek ítéli a magyar társadalmat. Viszont a magasabb státuszúak közül, akik egyen
lőtlenebbnek vélik a jelent, s nagyobb jövedelmi egyenlőséget akarnak, azok egyúttal 
szegényebbnek is tartják a társadalmat.

Elemzésünk egyik legizgalmasabb eredménye olyan vonatkozásban jelentkezett, ami 
nem szerepelt eredeti hipotéziseink között. Azt találtuk ugyanis, hogy az aktuális valóság 
észlelése kevésbé határozza meg az attitűdöket, mint amennyire az attitűdök és az
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orientációk, más szóval a szociális reprezentáció egésze befolyásolja a valóság észlelését. 
Ez az eredmény összhangban van a szociális reprezentációk valóságkonstituáló termé
szetére vonatkozó tudásszociológiái tétellel, melyet cikkünk elméleti bevezetésében 
tárgyaltunk. Felmerülhet természetesen, hogy ez az eredmény másképp festene, ha az 
aktuális valóság észlelésének vizsgálatát kiegészítettük volna a személyek lehetőség-ész
lelésével, a maguk előtt látott perspektívájával.

Jegyzet

Jól jellemzi a korszakot a KSH statisztikája az 1991-es magyarországi létminimumról. Eszerint egy 
házaspárnak egy gyerekkel minimálisan 26.526 forintra volt szüksége a megélhetésre 1991-ben, egy 
egyedülálló nőnek 12.524 forintra, egy nyugdíjas házaspárnak pedig 16.047 forintra. Egy három fős háztartás 
(két felnőtt + egy gyerek) egy átlagos városban élelmiszerre legalább 7.373 forintot, lakásra 5.119 forintot, 
egyéb kiadásra pedig 12.268 forintot kellett, hogy költsön. Mindez természetesen csak a létminimumot 
jelentette 1991-ben.
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1. melléklet
A szegények, a középréteg és a gazdagok százalékos aránya a középrétegre adott becslések alapján

(a középréteg százalékának decilis csoportjai)



2. melléklet

A  szegények, a középréteg és a gazdagok becsült százalékos aránya iskolai végzettség szerint

8 ált. alatt 8 ált. szakmunkás érettségi főisk. egyetem

középréteg szegény



3. melléklet

Az egyenlőtlenségtudat LISREL modellje 1.

Az egyenlőtlenségtudat LISREL modellje 2.
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Márkus Mária

A SZÜKSÉGLETEK POLITIZÁLÓDÁSA*
Szükségletek, társadalmi mozgalmak és civil társadalom

A téma, amellyel itt foglalkozni szeretnék — azt hiszem, érthető okokból — nem „hazai” 
indíttatású, hanem elsődlegesen „nyugati” tapasztalatokat és problémákat tükröz. Ennek 
ellenére úgy gondolom, van relevanciája a Magyarországon aktuálisan felvetődő kérdé
sek és viták szempontjából is.

A téma úgyszólván „organikusan” nőtt ki a politikai szociológia egyes problémái, 
elsősorban a demokrácia különböző formái és a társadalmi mozgalmak iránt hovatovább 
húsz éve tartó érdeklődésemből. Különböző komponenseivel — a civil társadalommal, 
a társadalmi mozgalmakkal, és a szükségletekkel — különböző időben és különböző 
kontextusban foglalkoztam. Összefüggésük mintegy intuitíve, „hátsó gondolatként” me
rült fel eredetileg és csak lassan érlelődött önálló problematikává.

Még emigrálásom előtt, Magyarországon kezdett foglalkoztatni a civil társadalom 
kérdése, amelyről úgy véltem, újragondolása és újraértelmezése kulcs az akkori kelet
európai társadalmak kritikai megértéséhez. Akkor mindenekelőtt az érdekelt, milyen 
lehetőségei vannak a társadalom autonómiájának az állammal szemben, ez milyen 
formákat ölthet, és milyen jogi garanciák szükségesek biztosításához. Későbbi kutatá
saim, amelyek során elsősorban a lengyel Szolidaritás mozgalom tapasztalataival fog
lalkoztam, illetve összevetettem ezeket a tapasztalatokat egyes nyugati mozgalmak 
céljaival és szervezési formáival, a civil társadalom fogalmának további kimunkálásához 
vagy tisztázásához vezettek (lásd pl. Márkus 1978, 1978a, 1981, 1982, 1985, 1985a).

Hogy további fejtegetéseimet világosan tudjam megfogalmazni, először azt szeretném 
tömören összefoglalni, mit értek a civil társadalom fogalmán, annál is inkább, mivel 
megközelítésem — úgy tűnik — bizonyos mértékben eltér attól, amit az erre vonatkozó 
magyar vitákból ki tudtam olvasni. Mielőtt azonban erre rátérnék, röviden felvázolom 
további fejtegetéseim felépítésének logikáját.

A szükségletekre vonatkozó kérdésfeltevés abba a kontextusba ágyazódik be, amelyet 
általában a „jóléti társadalom válságaként” szokás emlegetni. Ennek a krízisnek egyik 
érdekes kísérője ugyanis a politikai diskurzus paradigmatikus változása volt.1 Ezen azt 
értem, hogy a korábban domináns „jogok és kötelességek” problematikája mellett a 
szükségletek kérdése is utat talált a politikai nyilvánossághoz. Ez természetesen azt 
jelenti, hogy maga a kérdés: „mi az, hogy politikai”, ma másképpen vetődik fel, mint 
például Hannah Arendt számára.

* A  Magyar Tudom ányos Akadém ia Szociológiai Intézetében 1992. május 28-án tartott eló'adás 
kiegészített szövege.
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Ez a változás egy sor más kérdés felvetéséhez is elvezetett. Először is, a jogokkal és 
kötelességekkel szemben, amelyeknek az univerzalizálása lehetséges — minden liberális, 
demokratikus társadalomban meg is történt —, a szükségletek univerzalizálása elfo
gadhatatlan, s ez már történelmileg bebizonyosult az államszocialista rendszerek pél
dáján. Ez komoly problémát jelenthet a demokratikus igényekkel fellépő jóléti állam 
számára, ha szociálpolitikájában nem pusztán egyes, „válságban lévő” rétegek megse
gítésére vállalkozik, hanem általánosan, az állampolgárokat megillető szociális jogokat 
is biztosítani kíván. Amivel ugyanis szembetalálja magát, az nemcsak a követelések 
(igények — claims) sokasága, de úgyszintén az ezen igényeknek az adott politikai térben 
való nyilvánosságra hozásához szükséges kompetenciák és eszközök társadalmilag/gaz- 
daságilag stratifikált eloszlása is, amely „elnémítja” a társadalmi rétegek jelentős részét, 
általában mindenekelőtt azokat, akiknek a szükségleteit elsősorban kellene kielégíteni.

A demokrácia elvének érvényesítése szempontjából ennek a helyzetnek az az egyik 
legsúlyosabb következménye, hogy ezekben a társadalmakban a nem individuális jellegű, 
piaci mechanizmusok által elégségesen nem kielégíthető (s ugyanakkor egyre növekvő 
terjedelmű) szükségletek megfogalmazása és értelmezése egyrészt az állami adminiszt
ráció, másrészt pedig a jóléti kérdésekkel foglalkozó különböző szakértők (iwelfare 
experts) kezében monopolizálódik.

Ez a helyzet új társadalmi mozgalmakat hívott életre, amelyek gyakran áthágják a 
fennálló társadalmi rétegződés határvonalait és amelyek rendszerint kritikának vetik 
alá a szükségletek — szűkén vett gazdasági racionalitáson alapuló — interpretációját. 
E mozgalmak komoly kihívást jelenthetnek a fentebbi monopóliummal szemben. De 
hogy a kihívás sikeres is legyen, ahhoz többre van szükség, mint az említett interpre
táció alapelveinek megkérdőjelezése. Ehhez a civil társadalomnak képesnek kell lennie 
a társadalmi kommunikáció, a tolerancia és a szolidaritás új struktúráinak kialakítá
sára is.

Egyébként meggyőződésem, hogy mindezeknek a kérdéseknek van jelentősége és 
relevanciája nemcsak a fejlett nyugati államok „jóléti” politikája és annak válsága, hanem 
azoknak a vitáknak a szempontjából is, amelyek most a kelet-közép-európai országok 
többségében, Magyarországot természetesen beleértve, zajlanak, és amelyekben első
sorban az a kérdés vetődik fel, hogy „kell-e”, „lehet-e”, vagy éppenséggel „muszáj-e” 
a nagy gazdasági átalakulással párhuzamosan a jóléti állam intézményeit is minél 
gyorsabban kifejleszteni. A válasz — minden gazdasági nehézség ellenére — számomra 
nem kétséges. A történelmi kor, amelyben élünk, kötelezettséget is jelent. Ahogy ma 
nem lehet egy ipari létesítményt felépíteni az ökológiai szempontok figyelembevétele 
nélkül, úgy még kevésbé lehet megengedni azt, hogy az ország népességének egy része 
(hozzáteszem, igen jelentős része) meg legyen fosztva a társadalmi életben való részvétel 
elementáris feltételeitől. Fejlődésünket nem kezdhetjük el a tizenkilencedik századi 
állapotok visszaállításával, ha még ebben a században a „má”-ba szeretnénk elérkezni. 
Ehhez azonban az is hozzátartozik, hogy figyelembe vegyük azokat a tapasztalatokat és 
belső kritikákat, amelyek a nyugati jóléti társadalmakban fogalmazódtak meg.
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A tárgyalandó probléma általános összefüggéseinek e rövid, összefoglaló jellemzése 
után elsőként a civil társadalom fogalmának tisztázására térnék ki.

Mindenekelőtt azt szeretném leszögezni, hogy nézetem szerint e fogalomnak igenis 
van jogosultsága a mai szociológiai gondolkodásban. Továbbá, hogy lényeges kritikai 
potenciállal rendelkezett és rendelkezik mind a nyugati, mind pedig a közép-kelet-eu- 
rópai társadalmak vonatkozásában. Ez nem jelenti azt, hogy a civil társadalom problé
mamentes, egyértelmű és világosan körülhatárolható fogalom lenne. De nem az a baj 
e fogalommal, hogy „ideologikus” vagy „spekulatív”. A fogalmak mindig „ideologikusak” 
abban az értelemben, hogy a valóság rendezésére és rendszerezésére irányulnak egy 
bizonyos elméleti megközelítés keretein belül. Még az sem igazán baj, hogy közvetlenül 
nem operacionalizálható, és ha empirikusan szeretnénk megközelíteni, akkor mindig 
bizonyos indikátorokat kell kiválasztanunk, amelyek természetszerűleg leegyszerűsítik 
a vizsgálandó jelenséget és csak egyes aspektusait képesek megragadni. Ha csak egy 
pillantást vetünk nagy elődeinkre, láthatjuk, hogy mind a „társadalmi szolidaritás” 
durkheimi, mind a „kapitalizmus szellemének” weberi fogalma teljesen hasonló nehéz
ségekbe ütközik.

A problémák a civil társadalom fogalmával elsősorban rendkívül bonyolult előtörté
netéből adódnak, amire itt nincs módom részleteiben kitérni. Csupán arra utalnék, hogy 
e fogalom eredetileg az államilag szervezett társadalmakat jelölte (az állami szervezetet 
nem ismerő „barbárokkal” szemben). Mindenekelőtt Hegel volt az, aki kiszakította a 
civil társadalom fogalmát ebből a tradícióból és elkülönítette az államot és a civil 
társadalmat mint két különböző (ámbár egymástól természetesen nem független és nem 
is egyenrangú) intézményi szférát2 a modernitásban. Ez a teoretikus elválasztás termé
szetesen nem volt független azoktól a valóságos társadalmi folyamatoktól, amelyek a 
17. század óta fokozatosan létrehozták és jogilag is intézményesítették ezt az elkülönülést.

Hegel maga, mint tudjuk, a civil társadalom három szintjét különböztette meg: a 
szükségletek, a társadalmi osztályok és korporációk, valamint a publikus intézmények 
civil szféráját. Zygmunt Pelczynski mutatott rá arra, hogy ami a hegeli koncepcióban 
különösen jelentős ennek a fogalomnak további fejlődése és kritikai interpretációja 
szempontjából, az annak a felismerése, hogy „a civil társadalom nemcsak az a terep, 
ahol a modern ember a saját érdekeit elégíti ki, hanem az a szféra is, ahol megtanulja 
a csoportos cselekvésnek, a társadalmi szolidaritásnak az értékét; ahol azt kényszerül 
tudomásul venni, hogy a saját jóléte a másokétól is függ” (Pelczynski 1988: 364).3 Az 
így értelmezett civil társadalom intézményi keretei — habár ezek természetesen törté
nelmileg változtak — magukba foglalnak olyan stabil elemeket, mint az alkotmányosan 
garantált polgári szabadságok, az önkéntes (választott) társulások, valamint a kommu
nikáció autonóm szférája. Habermas a társadalmi nyilvánosság szerkezetének változá
sairól szóló korai munkájában (1971) arra mutatott rá, hogy a civil társadalom történeti 
kialakulásának egyik korai komponense a független nyilvánosság kialakulása volt. Ez a 
szféra az, amelyben a semmilyen köztisztséget nem viselő magánszemélyek a participáció 
által olyan nyilvános testületeket alkothatnak, ahol általános társadalmi jelentőséggel
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bíró ügyekkel foglalkozhatnak csoportosan vagy legalábbis kommunikációs interakció
ikban.

A civil társadalomnak ez a szférája kialakulásától kezdve kritikai vizsgálódás tárgyává 
tette az abszolutista állam politikai normáit és működési formáit, s így hozzájárult az 
új politikai mechanizmusok kialakulásához. Itt fontos azonban megjegyezni (mivel ennek 
komoly hatása volt a civil társadalom további alakulására), hogy a nyilvánosságnak ez 
a szférája — és ebben az értelemben maga a civil társadalom is — e kezdeti stádiumban 
relatíve homogén alakulat volt: elsősorban azokat a feltörekvő polgári rétegeket foglalta 
magába, amelyek történetüknek ebben a fázisában az „univerzális osztály” szerepét 
játszották, mintegy képviselve a társadalom egészét (vagy legalábbis a társadalmi létrán 
alattuk elhelyezkedő csoportokat). A civil társadalomnak ez a struktúrája megengedte 
működési elveinek olyan univerzalisztikus formában való megfogalmazását, mely elte
kinthetett a társadalmi élet más szféráiban fennálló privilégiumok lététől, s így posztu- 
lálhatta e nyilvánosság egyenlő és általános hozzáférhetőségét. Amikor azonban a 
választójog általánossá válása, az általános iskolázottság szintjének emelkedése, valamint 
a tömegkommunikáció elterjedése nyomán ez az új nyilvánosság precedens nélküli 
módon kitágult és hozzáférhetővé vált más társadalmi rétegek számára is, a homoge
nitása véget ért, s helyébe a különböző érdekek versengése és konfliktusa lépett. Hannah 
Arendt kifejezését használva, a „politikai kérdések” helyét a „szociális kérdések” vették 
át, ami Arendt szerint önmagában is a civil társadalmak deformációját és kritikai 
funkciójuk elsorvadását jelenti. Ha ezzel a konklúzióval nem is értek egyet, tény az, 
hogy a civil társadalom meglévő mechanizmusai és intézményei valóban alkalmatlannak 
bizonyultak arra, hogy az ilyen — egyre növekvő mértékű — pluralizálódással a saját 
kereteiken belül sikeresen birkózzanak meg. Mivelhogy a piac csak a gazdasági aktivitás 
koordinálására képes, nem pedig a társadalmi integráció feladatának az ellátására, ezt 
az integrációs űrt és a társadalom pacifikálását csak az állam intézményesített beavat
kozása tölthette be. Az állam sajátos eszközei és mechanizmusai azonban voltaképp 
csak a rendszer-integráció feladatait tudják igazán betölteni. Ez pedig — a demokrácia 
elveinek megfelelően — csak a meglevő társadalmi integrációra épülhetne rá.4 Az állam 
kompetencia-körének ilyen jellegű kiterjesztése csak paternalisztikus, tehát többé-ke- 
vésbé burkoltan oppresszív módon valósulhat meg, melyben az állampolgár adminisztrált, 
nem pedig participáló szubjektumként kezeltetik.

Mindezen folyamatok következtében a mai liberális demokráciákban a civil társa
dalom elsősorban úgy jelenik meg, mint a különböző érdekcsoportok versenyének 
intézményesített tere, — olyan csoportoké, amelyek a saját partikuláris érdekeiket 
külön-külön, egymástól izoláltan képviselik az állammal szemben és igyekeznek nyomást 
gyakorolni rá abból a célból, hogy az általuk képviselt érdekeket előnyben részesítse. 
Azt valószínűleg — trivialitása miatt — már nem is érdemes megjegyezni, hogy ezeknek 
a csoportoknak a szervezettségi foka és alkupozíciója nagyon különböző, és hogy, 
természetesen, ebben a versenyben is az erősebb győz. De az állam nem bábu és végső 
soron maga dönti el az elérendő kompromisszum elveit és feltételeit. Nyilvánvaló 
azonban, hogy legitimáló érdekében áll, hogy ennek során biztosítsa a társdalmi kon
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szenzus valamiféle minimumát. Ennek elérését elősegíti az a tény, hogy a társadalom 
egyes tagjai általában nem csupán egyetlen érdekcsoporthoz tartoznak, hogy az egyes 
családok különböző tagjainak gyakran eltérő érdekeik vannak, továbbá, hogy az állam 
rendelkezésére állnak a konszenzus mesterséges „előállításának” különböző eszközei 
is. A jóléti állam létrejötte — most függetlenül az általa nyújtott szolgáltatások kiter
jedésétől — egy sor új problémát is teremtett, nem utolsó sorban éppen az ilyen 
konszenzus előállítása szempontjából. A jóléti állam sok vonatkozásban korrigálta a 
piac által előidézett legsúlyosabb szociális problémákat, minimális esetben a „biztonsági 
háló” megteremtése révén, de számos ország esetében olyan szociálpolitika révén is, 
amely kisebb-nagyobb mértékben továbbment az alapbiztonság megteremtésénél. Ezzel 
a modernitás képviselte „nagy átalakulás” egyik, Polányi által képletesen leírt, súlyos 
következménye, a társadalom és a gazdaság hagyományos viszonyának megfordítása, 
bizonyos mértékig korlátozva lett, ami megakadályozta azt, hogy a társadalmi élet teljes 
egészében gazdasági kényszereknek rendelődjék alá.

A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Egyrészt a modern társadalmakban a gazdaság 
és a társadalom tradicionális viszonyának a restaurálása természetesen nem lehetséges, 
és nem is kívánatos. Ez azonban azt jelenti, hogy e viszony jellegét, az ökonómia és a 
társadalom közti kapcsolatok formáit, a konkrét szituációtól függően, újra és újra 
tudatosan kell meghatározni. Az ilyen döntés természetszerűleg érzékenyen érinti az 
egész társadalmat, minden rétegét és csoportját. Ezért ennek — a demokratikus rend 
szellemében — a különböző társadalmi csoportosulások által képviselt igazságosság, 
méltányosság, és az általuk kialakított élet-aspirációk függvényeként kellene megfogal
mazódnia. Ez azonban csak akkor képzelhető el, ha a civil társadalom rendelkezik olyan 
működő struktúrákkal és fórumokkal, ahol lehetséges ezeknek a különböző elvárásoknak 
a ,Jiorizontális” szinten való szembesítése és megvitatása bizonyos konszenzuálisan 
elfogadott referenciakereteken belül. Ezek hiányában az állam maga választja ki azokat 
a terminusokat, amelyekben döntését megfogalmazza és a szükséges kompromisszumot 
megvalósítja. Ez nemcsak tovább csökkenti a társadalomnak az állammal szembeni 
autonómiáját, de további torzulásokat is okoz a társadalom szövedékében, az életvilág 
„kolonizációján” keresztül (hogy megint Habermas kifejezésével éljek).

Az állam így kialakult, új kompetenciáinak azonban további sajátosságai is vannak. 
Egyrészt ezt mind az állami adminisztráció, mind pedig az állami szférához illeszkedő 
„politikai nyilvánosság” erős bürokratizálódása kísérte. Másrészt magát az állam poli
tikáját is egyre növekvő mértékben a „gazdasági racionalizmus” elvei határozzák meg, 
mintegy visszájára fordítva az állam előzőekben jelzett kísérletét a gazdaság és a 
társadalom viszonyának ellenőrzés alatt tartására.5

A civil társadalom e folyamatokkal szembeni passzivitásának és tehetetlenségének 
egyik legfőbb oka az volt, hogy keretei közt a társadalmi integráció feladata elsősorban 
úgy vetődött fel (részben kialakulásának már említett sajátosságai következtében), mint 
a társadalom — a modernitás körülményei között egyre kevésbé megvalósítható — 
»egységesítésének ”, a vélemények és az érdekek homogenizálásának a feladata. Magának 
a pluralitásnak, m int a társadalmi integráció lehetséges alapjának az elismerése csak
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újonnan és csak nagyon fokozatosan vonult be a nyugati liberális demokráciák civil 
társadalmaiba, elsősorban egyes új társadalmi mozgalmak kezdeményezései folytán és 
az ezeket követő elméleti vitákban.

Mielőtt érvelésem második — a szükségletekre vonatkozó — részére térnék át, 
talán nem felesleges, ha ezen a ponton még egyszer röviden összefoglalom a civil 
társadalom általam használt fogalmának néhány fontosabb jellemzőjét.6

1. Civil társadalmon értem azoknak a szabadon választott és partikuláris (vagyis nem 
mindenkit átfogó) asszociációknak és szervezeteknek a hálózatát, a véleményformálás 
és -kifejezés társadalmi eszközeivel együtt, amelyeket meg kell különböztetni mind az 
állam, mind a gazdaság sajátos intézményeitől.7

2. A civil társadalom a maga modem értelmében nem állam nélküli társadalmat 
jelent. Az állam politikai szervezete és az általa teremtett jogi keretek és biztosítékok 
meghatározott értelemben az előfeltételét alkotják a többé-kevésbé autonóm civil tár
sadalomnak, noha történetileg a liberális demokratikus állam nem előzi meg a civil 
társadalom léltrejöttét. S noha az állam és a civil társadalom közti határvonal sem leíró, 
sem normatív értelemben nem rögzíthető egyértelműen (e határ türténelmileg változó 
és függ a konkrét társadalmi szituációtól), e két szféra elválasztása (de nem idegenként 
való szembeállítása) előfeltétele minden demokratikus berendezkedésnek.

3. A  civil társadalom nem azonosítható az állam által szervezett nyilvános szféra 
ellentettjeként értelmezett magánszférával. A civil társadalom is nyilvános szféra, illetve 
publikus mezők sokasága, a társadalom önszervezésének struktúrája, amely kívül esik 
az állam intézményi szervezetén, bár nem független tőle.

Hasonlóképpen nem azonosítható a civil társadalom — az állam dominálta politikai 
tevékenységtől megkülönböztetett — nem-politikai jellegű cselekvés terével. A civil 
társadalom különböző összetevői vagy dimenziói a társadalmi élet különböző területeire 
irányulhatnak, vonatkozhatnak: a szűkebb értelemben vett politikára, gazdaságra, kul
túrára stb. Noha a civil társadalom szerkezete az önkéntes, szabadon választott társulások 
pluralitásán nyugszik, ez nem jelenti azt, hogy ezen a szinten csak partikuláris érdekek 
nyerhetnek kifejezést. Gyakran éppen az általános érdekű ügyek vetődnek fel itt és 
kerülnek nyilvános vitára.

4. A  civil társadalom legfontosabb általános jellemvonásai — történelmileg változó 
konkrét jellegzetességein túl8 —: a polgári-emberi jogok formális egyenlősége; az 
érdek-pluralitás tudatos elfogadása (vagy legalábbis tolerálása); valamint működésének 
átláthatósága, nem-titkos mivolta.

5. Végül a civil társadalom alapvető funkcióját abban jelölhetjük meg, hogy különböző 
módon szembesíti az állami aktivitás célkitűzéseit a strukturált (rétegzett) népesség 
céljaival és érdekeivel, s így befolyásolhatja az előbbiek alakulását. Ez magában foglalja 
azoknak a normatív struktúráknak a kialakítását, amelyeken keresztül a csoport-iden
titások, s végső soron a társadalom kollektív identitása artikulálódnak, beleértve a 
megfelelő hagyományok, érték-hierarchiák, valamint a társadalmi cselekvések normái
nak a megfogalmazását is.
Ezzel talán át is térhetünk a tárgyalt téma második komponensére, a szükségletekre.
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Mivel ez a téma számomra megintcsak elsősorban a politikai szociológiának, konk
rétabban, a demokrácia elméletének a szemszögéből fogalmazódott meg, a szükségletek 
politizálásának folyamata került érdeklődésem középpontjába. Ezen a folyamaton azon
ban nem egyszerűen azt értem, hogy bizonyos szükségletek megfogalmazása és kielé
gítése el lett választva mind a háztartástól, mind a közvetlen piaci mechanizmusoktól, 
és a jóléti állam adminisztratív apparátusának a kezébe került (ez már elég hosszú ideje 
így van). Természtesen már ez is a nyilvánosság elé tárja, s ebben az értelemben 
,jniblikussá ” teszi a szociálpolitika tárgyaként kiemelt szükségleteket, ez azonban még 
nem feltétlen jelenti politizálódásukat.

A szükségletek valódi politizálódása akkor jön csak létre, amikor — a fentebb említett 
folyamathoz kapcsolódva — a nyilvános viták és kontesztációk tárgyává válnak. Ilyen 
kontesztációk nem csupán a szükségletek kielégítésének módjaira vagy szintjére vonat
koznak, hanem az interpretációjukra is, és kérdésessé teszik a különböző intézmények 
és testületek kompetenciáját az ilyen értelmezés elvégzését illetően. A szükségletek 
politizálódása tehát nemcsak — és talán nem is elsősorban — azt jelenti, hogy azok 
versenybe lépnek a társadalmi javak és tartalékok elosztásáért, hanem azt is, hogy a 
verseny folyamatában nyilvánossá és tudatossá válik kontingens természetük, illetve az 
egyéni és kollektív identitásokkal, valamint a különböző életformákkal való kapcsolatuk. 
Amikor például ma a nőmozgalom különböző irányzatai a gyermekgondozás kérdését 
vetik fel, ez nem egyszerűen segítségkérést jelent az anyasági funkció ellátásában, hanem 
egy sor más probléma tisztázását is implikálja: mi a nő felelőssége gyermekei gondo
zásában, mik a gyermekes nő élet-aspirációinak az adott társadalomban lehetséges 
határai, milyen jellegű gyermekgondozásra van szükség, milyen életformákhoz kellene 
ennek igazodnia és így tovább. Ez természetesen új diskurzust nyit meg mind a különböző 
elképzeléseket képviselő nők között, mind a nők és a gyermekgondozás szervezéséért 
jelenleg felelős intézmények képviselői között, valamint a szélesebb társadalmi fórumo
kon is, amennyiben az ezekre a kérdésekre adott válaszok következményeket implikálnak 
a társadalom többi tagjaira (férfiakra, gyermektelenekre, idősebbekre, végül magukra 
a gyermekekre) nézve is. Az ezekben a vitákban elhangzott vélemények egyre ritkábban 
szorítkoznak csupán annak hangoztatására, hogy „amennyiben az anyáknak ma dolgoz
niuk muszáj, ehhez valamiféle segítségre szorulnak”, és egyre gyakrabban érvelnek azzal, 
hogy „az apa is szülő”, vagy, hogy „egy anyának is joga van az életforma megválasztásához 
vagy a szakmája gyakorlásához” stb. Ezeknek a diskurzusoknak a résztvevői nemcsak 
szembesítik a saját elképzelésüket a másokéival, hanem ezek az elképzelések maguk is 
relativizálódnak, megkérdőjeleződnek, dinamikussá válnak. Ahhoz, hogy az egyéni és a 
csoportidentitások autonóm módon alakulhassanak, a szükségletek megfogalmazásának 
és értelmezésének épp ilyen — a másokkal való vitákban végbemenő (azaz nem 
monologikus) — önmeghatározásként kell megvalósulnia, ellentétben a mások által 
(„kívülről”) történő értelmezésük gyakorlatával.

De ha a szükségletek alapjában véve kontingesek, vagyis nem rögzítettek, s ugyan
akkor fontos tényezők az identitás formálásában, lehetséges-e univerzalizálásuk? To
vábbá, milyen típusú szükségletek és milyen alapon jelentkezhetnek társadalmi igényként
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vagy követelésként? Hogyan viszonyulnak ezek az igények a jogok és kötelességek 
köréhez? Van-e valamiféle objektív mód annak megállapítására, hogy mely szükségletek 
a „valódiak”, s hogyan lehetne ezek kielégítését priorizálni? Ha pedig ilyen „objektív” 
alap nem létezik, akkor mi lenne az az elv, amelynek alapján a társadalom mégis 
kötelezettséget vállalhat bizonyos (piaci preferenciák alapján ki nem elégíthető) szük
ségletek kielégítésére?

Ezeknek s a hasonló kérdéseknek, valamint a rájuk adott elméleti válaszoknak gazdag 
története van a morálfilozófiában, a társadalomtudományban és a politikai elméletben, 
— ezekkel itt nincs módom részletesen foglalkozni. A jóléti állam kialakulása óta 
azonban e problémák egy részének közvetlenül gyakorlati jelentősége is van. Az ezekre 
vonatkozó empirikus válaszok többé vagy kevésbé világosan tükröződnek a jóléti államok 
szociálpolitikájában, s így — bizonyos mértékig — meghatározzák a jelenlegi társadalmi 
kontesztáció irányát is. E kontesztáció, melyen keresztül a szükségletek politizációja 
végbemegy, elsősorban az ilyen típusú (azaz a szociálpolitika tárgyát képező) szükség
letek „adminisztratív-bürokratikus menedzselése” ellen irányul, ennek participáció-el- 
lenes, tehát nem-demokratikus szellemét kifogásolja, melynek gyökerei elsősorban a 
technokratikus, pusztán ökonómiai racionalitás általános intézményesülésében keresen
dők. E rendszeren belül a szükségletek meghatározása és értelmezése sajátos logikának 
rendelődik alá, amelynek első számú feltétele a szükségletek egyfajta értékelése és 
felosztása azokra, amelyeket az állam szociálpolitikája figyelembe vesz, és olyanokra, 
amelyeknek a kielégítését (vagy ki nem elégítését) az egyén magánügyének tekinti és 
teljes egészében a piaci mechanizmusokra bízza.

Noha e két kategória terjedelme és tartalma országonként, egy országon belül pedig 
a különböző időkben változó, magának a felosztásnak a feladata általánosan érvényes. 
Természetesen maga ez a megkülönböztetés tökéletesen jogosult, minthogy azt is nehéz 
lenne kétségbe vonni, hogy a társadalmi tartalékok relatív korlátozottsága szükségsze
rűen határokat szab az első csoportba tartozó szükségletek kielégítésének és megköveteli 
valamiféle, rangsorolásukat. A kérdés csupán az, hogy ez a felosztás milyen alapon, 
hogyan és milyen mechanizmusok bevonásával történik.

A szükségletek konstrukciójának bürokratikus-adminisztratív modelljére e szempontból 
jellemző sajátosságok közül itt csak néhányat emelnék ki, annak érdekében, hogy az 
ennek kontesztációjaként kirajzolódó újabb modell körvonalait és tendenciáit világo
sabban lehessen áttekinteni. Azt is fontos itt megjegyezni, hogy maga ez a bürokrati
kus-adminisztratív modell is csak részben szorította ki az őt történelmileg megelőzőt, 
a szükségletek tradicionális társadalmi konstrukciójának modelljét.

A  szóban forgó bürokratikus-adminisztratív modellnek témánk szempontjából leg
relevánsabb sajátosságai közé tartozik a szükségletek már említett két alaptípusra való 
felosztásának a módja. Ennek egyik fontos jellemzője az, hogy — noha ez a felosztás 
mindig is valamiféle értékelésen alapul — az ezt végrehajtó apparátus úgy tekinti és 
prezentálja ezt a folyamatot, mintha az azt megalapozó megfontolásokban csupán 
tudományos — objektív és racionális — szempontok érvényesülnének.
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Ugyanakkor ennek a műveletnek az autentikus szubjektumát — a „klienst” — 
lehetőleg kizárni igyekszik ebből a folyamatból, vagy legalábbis távoltartani tőle, azaz 
„adminisztrált” nem pedig „participáló” szubjektumként fogja fel. Ez a kettős leválasztás 
(a normatív megfontolásoktól és a „klienstől”) praktikusan azáltal valósul meg, hogy a 
szükségletek megfogalmazása és értelmezése a szakértők véleményére épülő döntések 
formáját ölti. Ily módon történik annak meghatározása, hogy melyek minősülnek „va
lódi” szükségleteknek (needs), és ezzel összefüggésben „objektive” (lehetőleg kvantitatív 
módon is) meghatározhatóaknak, s melyek tekintendők csupán szubjektív kívánságoknak 
(wants). A z  ilyen megkülönböztetés azonban több szempontból is problematikus. Nem 
utolsó sorban azért, mert — nyíltan vagy burkoltan — kétségbe vonja az egyéni és a 
kollektív szubjektum kompetenciáját saját szükségleteinek felismerésében és megfogal
mazásában. Ahogy ezt Plant, Taylor-Gooby (Plant —Lesser—Taylor-Gooby 1980: part 
I.), és mások meggyőzően kifejtették, sem szociológusok, sem más szakemberek nem 
képesek arra, hogy a szükségletek „valódiságát” valamiféle objektív — a szubjektum 
önértékelésétől független — „módon felfedezzék”.

Ha a szükségletek és kívánságok (needs and wants) közötti különbségtétel egyáltalán 
jogosult, ennek valamiféle más alapon kell megtörténnie. Ez persze nem jelenti sem 
azt, hogy a szükségleteknek csak egyetlen típusa léteznék, sem pedig, hogy a különböző 
szükségletek és kielégítésük módja mindig egyformán tudatosult lenne az emberek 
számára. Heller Ágnes például különbséget tesz ebből a szempontból „a szükséglet 
mint projektum”, és a „szükséglet mint hiány” fogalmai között (Heller 1985). Ez a 
különbség azonban szerinte csak ügy értelmezhető, ha figyelembe vesszük azt a tényt, 
hogy a szükségletek mindig csak mint a különböző életformákhoz kötődő szükséglet- 
struktúrák léteznek. Ám éppen ennek következtében a szükségletek kívülről, azaz mások 
által történő meghatározása és értelmezése veszélyezteti az egyéni és a kollektív auto
nómiát, beavatkozik az életforma megválasztásának szabadságába. A szükségletek 
ugyanis — amennyiben kialakulásukat interszubjektív/kommunikatív folyamatként ér
telmezzük — szimbolikus (az értékrendszerhez közvetlenül kapcsolódó) konstrukciók 
is. S többek között éppen e sajátosságuk miatt jelenti a participációt kizáró szükséglet
meghatározás nemcsak a kontroll új, jóllehet kifinomultabb formáját, hanem egyben az 
életvilág szimbolikus struktúráiba való beavatkozást is.9 Nem utolsó sorban éppen az 
ilyen típusú beavatkozás hozta létre azokat a feltételeket, amelyekből a szükségletek 
politizációjának a folyamata táplálkozik.

A szabad önmeghatározásra és az identitások autonóm módon való formálására 
irányuló törekvések azonban korántsem azonos esélyekkel rendelkeznek a kívülről rájuk 
erőszakolt definíciók megkérdőjelezésére és megváltoztatására. Ezeknek az esélykü
lönbségeknek okai nemcsak a társadalmi stratifikáció különböző formáiban gyökerező 
közvetlen anyagi és szimbolikus egyenlőtlenségekben keresendők, hanem abban a diszk
repanciában is, amely egyes társadalmi csoportok esetében a részben még tradicionálisan 
formált életvilágban kialakult készségeik és a nyilvános diskurzusokban való részvételhez 
szükséges (vagy legalábbis elvárt) kompetenciák között jelentkezik. Példaképpen, a nők 
— Magyarországon is gyakran tapasztalható — politikai „némaságának” egyik lényeges
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oka valószínűleg az ilyen kompetencia-hiány. De ez természetesen másfajta csoportokra 
is érvényes. Éppen ezért ez a diszkrepancia, amely a nyilvános diskurzusokban elfogad
hatónak ítélt idiómák és szókészletek uniformalizálásából adódik, az utóbbinak plura- 
lizálására törekvő kontesztációk egyik fontos tárgyát képezi. Ez a kontesztáció mindenek
előtt azt hangsúlyozza, hogy a különböző szükségletek autonóm megfogalmazása a 
hivatalosan elfogadottaktól eltérő idiómákat is igényel.10

Ebből kiindulva azt mondhatnók, hogy mialatt a szükségletek bürokratikus-admi- 
nisztratív meghatározása és interpretálása legalábbis részben tradicionális-társadalmi 
konstrukciójuk helyébe lép, ezt a bürokratikus modellt magát is kihívás éri a szükségletek 
politizálása során kirajzolódó új tendenciák részéről.

így tehát a szükségletek konstrukciójának három különböző, történelmileg specifikus 
modelljével állunk itt szemben.11 Fejlődésük egymásutánisága azonban nem jelenti azt, 
hogy a korábbi formák teljesen kiszorulnának. Valójában egymásra ráépülve alakítják 
ki a modern társadalmak szükséglet-konstrukciós mechanizmusainak renkdívül komplex 
és társadalmilag specifikus képleteit. A tradicionális és a bürokratikus modellnek közös 
vonása, hogy az identitás formálása mindkét esetben a szükségletek „kívülről” történő 
meghatározásával párosul. Ez az externalitás azonban e két esetben különböző jellegű. 
A tradicionális típusú szocializálódás — miközben érzéketlen az egyén autonómiája 
iránt — sokkal szervesebb módon kapcsolódik az egyes személyek és a társadalmi 
csoportok konkrét életkörülményeihez. Ennek persze elsősorban konzerváló hatása van, 
amennyiben az egyént helyzetének passzív elfogadására készteti. A bürokratikus modell 
viszont a szükségletek előbb tárgyalt, két különböző csoportra való felosztásával, ame
lyeknek kielégítését két különböző mechanizmus alá rendeli, egyrészt megnöveli a 
tevékenység- és az élvezet-formák választásának — mindig a konkrét élethelyzet által 
körülhatárolt — szabadságát; másrészt bizonyos vonatkozásokban és határok közt 
egyenlősíti az életesélyeket. Mivel azonban az utóbbit úgy hajtja végre, hogy eltekint a 
konkrét életszituációk pluralitásától, hogy normaként és normálisként feltételez és 
előnyben részesít egy meghatározott életforma típust, ezért nem tudja kielégíteni a saját 
maga támasztotta autonómia-igényeket. Épp ez szolgál alapjául annak a folyamatnak, 
amelyet a „szükségletek politizálódásának” neveztem. S mivel az a kiinduló állapot, 
amelyet ez utóbbi opponál, maga is ellentmondásos, a szükségletek politizálódásának 
folyamata úgyszintén különböző irányokba mutathat és eltérő célokat követhet. Csak a 
szereplők maguk dönthetik el, hogy az út hova vezessen. Ez a bizonytalanság jól fellelhető 
azokban az új társadalmi mozgalmakban, amelyek a szükségletek politizációjának egyik 
legfontosabb — habár semmiképpen sem egyetlen — hordozói. Ezek a mozgalmak 
általában nem a gazdasági helyzet, státusz, foglalkozás stb. által meghatározott, már 
rögzített stratifikációk vonalán helyezkednek el, hanem „ügyek”, szükségletek, preferált 
életformák körül szerveződnek: új típusú csoportosulásokat és életformákat hoznak 
létre (illetve gyakraú az összstruktúrában marginalizált csoportokat mobilizálnak). En
nek megfelelően nem annyira előre adott érdekeket fejeznek ki, mint inkább társadal
milag elfogadott értékeket és jelentéseket tesznek kérdésessé és újakat artikulálnak. 
Ezért (és ezáltal) kiterjesztik a társadalmilag releváns praktikus diskurzusok körét,
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növelik a társadalmi önreflexió fokát, a lehetséges kollektív választások szabadság-me
zőjét.

így elvben képesek lehetnek a civil társadalom struktúráinak revitalizálására, s az 
állami tevékenységek feletti hatékony ellenőrzés jelentős növelésére. Ugyanakkor azon
ban e mozgalmak jelentős veszélyeket is hordoznak magukkal. Épp az a tény, hogy 
szükségletek és életformák, azaz valamiféle „vitális” problémák körül artikulálódnak, 
hogy gyakran egy „ügy” körül szerveződnek, esetenként olyan kizárólagossággal és 
emotív töltettel ruházza fel őket, amely nem annyira új, a fixált rétegződéseket átszelő 
szolidaritás-formákat hoz létre, hanem éppenséggel a társadalmi fragmentáció irányában 
hat. Ha az ilyen, az emotív mobilizáció eszközeivel operáló, kizárólagos igényű moz
galmak lényegi és közvetlen befolyásra tesznek szert a politikai életben, ez akár még az 
adminisztratív eszközökkel létrehozható kompromisszum és „konszenzus” lehetőségét, 
végső fokon a demokratikus intézmények stabil funkcionálását is veszélyeztetheti.

Jelen pillanatban, úgy hiszem, eldöntetlenül áll a kérdés (különböző országokban 
különböző esélyekkel) az itt vázolt alternatíva két ága között (aminthogy persze az is 
lehetséges, hogy az ilyen típusú mozgalmak fokozatosan elveszítik jelentőségüket). Az 
új társdalmi mozgalmak többségét általában az jellemzi, hogy identitásuk és ideológiájuk 
a permanens létrejövés állapotában van, a folyamatos interakciókban állandóan alakul 
és változik. Épp ezért ennek a történelmi szakasznak még nincs tanulsága, de mivelhogy 
nyitott még, tehát van reménye. Mivel a szociológus szerepe épp abban áll, hogy 
rámutasson a különböző társadalmi választások és cselekvések lehetőségeire és követ
kezményeire, nem kell félnünk attól, hogy nem akad „ügyünk” és dolgunk a jövőben.

Jegyzetek

1 Ezt a változást talán legvilágosabban Nancy Fraser (1989) fogalmazza meg (lásd különösen 7. és 8. 
fejezetek).

2 A „szféra” itt nem a legjobb kifejezés, mivelhogy túlzottan térbeli képzeteket sugall, míg az itt elemzett 
megkülönböztetés inkább a társadalom dimenzióira, aspektusaira vonatkozik.

3 Az érv részletesebb kifejtését lásd: Z. Pelczynski (ed.) 1984: Introduction.

4 A társadalmi, illetve rendszer-integráció megkülönböztetése Habermastól származik (lásd 1975, vagy 
részletesebben kidolgozva 1989 vol.II, V I/1 -2 ).

5 Ennek a folyamatnak az ausztrál államra vonatkozó érdekes empirikus elemzését adja M. Pusey (1991).

6 Ezek megfogalmazásában elsősorban A. Arató és J. Cohen munkáira támaszkodtam, mivel koncepcióm az 
övékéhez áll a legközelebb (lásd például: Arató —Cohen 1985).

Ezt az utóbbi mozzanatot különösen szeretném aláhúzni, mivelhogy az utóbbi időben szokásossá vált — 
és nem minden alap nélkül — szembeállítani a magyar civil társadalom kialakulásának folyamatát lengyel 
megfelelőjével. Ez a szembeállítás általában azon az alapon történik, hogy míg a magyar fejlődés elsősorban 
a piacgazdaság kiterjedésével függött össze, addig a lengyel főként politikai folyamatokhoz kötődött. Nem 
vitás, hogy e két ország civil társadalmának feléledése igen különböző körülmények közt zajlott le. Az is 
igaz, hogy Magyarországon ez a folyamat kapcsolatba hozható a hatvanas évek közepétől kialakult „csöndes 
kiegyezés” kísérletével és az ezt kísérő gazdaságpolitikával, amely bizonyos mértékig független teret 
biztosított a lakosság — részben gazdasági jellegű — magántevékenysége számára. Ez a folyamat, amelyet
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Szelényi Iván a „megszakadt polgárosodás újjáéledésének” nevez, kétségtelenül szerepet játszott abban, 
hogy a társadalom autonómiájának köre fokozatosan szélesedett, mint ahogy abban is, hogy a társadalom 
egyes tagjai itt tanulták meg az önálló tevékenykedés csínját-bínját. Ily módon ez a folyamat természetesen 
hozzájárult a magyar civil társadalom csíráinak kfejlődéséhez. Önmagában azonban a pusztán gazdasági 
aktivitás nem képes létrehozni azokat a struktúrákat és intézményeket, amelyeken a civil társadalom 
működése alapul. Ezek sejtjeinek és foszlányainak kialakulásához szükség volt azokra a formákra is, 
amelyek a különböző (bármennyire is elszigetelt) ellenzéki csoportok tevékenységéből fejlődtek és ter
jedtek ki a társadalmi mozgalmak különböző formáira, és természetesen a közvetlen politikai akciókra is.

8 *Itt talán fontos megjegyezni, hogy az életvilággal való közvetlen kapcsolatuk folytán, a civil társadalom 
konkrét formái sokkal szorosabban függnek az adott társadalom sajátos történeti tradícióitól, mint az 
államformák vagy a gazdasági modellek.

9 E folyamat különböző megnyilvánulási formáinak vizsgálata egyre nagyobb teret nyer ma az irodalomban, 
sőt, számos szerzőnél (Habermas, Melucci, Offe) központi jelentőségre tesz szert a modemitás elem
zésében (lásd például J. Habermas 1985: vol. II., vagy 1986; Offe 1985; valamint Melucci 1989).

10 Itt megintcsak elsősorban Nancy Fraser már idézett munkájára kell hivatkoznom, amely többek között 
éppen „az interpretációs és kommunikációs eszközök társadalmilag és kulturálisan specifikus készletének” 
eloszlását, valamint az ide tartozó „hegemonikus” és „antihegemonikus” elemek egymáshoz való viszonyát 
elemzi. Hasonló problematikával — ámbár lényegesen más megközelítésben — foglalkoznak A. Melucci 
írásai is.

11 Itt nem foglalkozom a szükségletek konstrukciójának történelmileg kialakult negyedik típusával, amely 
„szükségletek fölötti diktatúra” néven vált ismertté Fehér Ferenc, Heller Ágnes, Márkus György: Diktatúra 
a szükségletek felett c. könyve nyomán (1991).
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MŰHELY

Tamás Pál

A TUDÁSELITEK FUNKCIONÁLIS 
ÁTRENDEZŐDÉSE A 
„POSZT-ÁLLAMSZOCIALIZMUSBAN”
Kutatási hipotézis

A tudáselitek (tudományos, oktatási, média és politikai tanácsadó elitek) szerepe a 
modern társadalom és a modern állam működésében meghatározó. E csoportok nem
csak a szociális szövet működtetéséhez szükséges szaktudás birtokában vannak, hanem 
ellenőrzik a szimbólumok, kulturális értékek, mítoszok többé-kevésbé koherens ideoló
giákká összeálló rendszereinek genezisét is. Ily módon — ha a politikai elitekkel kötött 
alkuk eredményeként megfogalmazott (és delegált) mandátumokkal is — meghatározó 
módon befolyásolják a társadalom tudati állapotát: mozgósíthatóságát adott célok eléré
sére, szélesebb értelemben vett „hadrafoghatóságát” az átmenet valamelyik forgatóköny
ve mentén. E szerep különösen felértékelődik olyan átmeneti időszakokban, amelyekben 
a nyugodt korszakok jól bemérhető és előrejelezhető érdekszerkezetei nem működnek, 
amelyekben a klasszikus gazdasági-technikai racionalitás társadalmi viselkedést befolyá
soló súlya (ideiglenesen?) visszaszorul és amelyekben egyének, csoportok, mozgalmak 
működése át/tűlideologizálódik.

Állam és ACADEME

A tudáselitek változó funkcionalitása — vagy funkcióváltozása — különösen világosan 
fogalmazódik meg az állam működésmódjának történelmi átalakulásakor. Az állam és a 
politikai hatalom (sem az államszocialista, sem az azt követően kialakuló más változatai) 
nem írhatóak le a kormányzat klasszikus meghatározásaival. Az állam mint egymást 
(részben) átfedő közfunkciók és társadalmi szövetségek (szövetkezések) rendszere, 
társadalmi-ipari komplexuma a szabályozás, irányítás és társadalmi ellenőrzés viszonylag 
önálló központjainak hálózataként értelmezhető. Ez az összetettség, a mi vidékeinken 
mostanában divatos leegyszerűsítések ellenére, jelen van a „késői államszocializmus” 
technokrata változatában is.1

Mindazonáltal az értelmiséggel foglalkozó írások közül azok, amelyek azt autonóm 
társadalmi rétegként, csoportként és azok is, amelyek valamilyen szélesebb formációk 
(például társadalmi osztályok) részeként kezelik, egyetértenek abban, hogy a történetileg 
meghatározott egyetemi-akadémiai szakosodás (és a mögötte meghúzódó tudo

57



mányszerkezeti megoszlások) alapvetően kondicionálják a mai tudáselitek belső szer
kezetét és működésmódját.

Ugyanakkor, az is nyilvánvaló, hogy a szakmai asszociációkat összefogó ACEDEME  
(nevezzük így a továbbiakban összevonva a felsőoktatást és az akadémiai kutatást) az 
egyes csoportokhoz, diszciplínákhoz tartozó szakértőket egy viszonylag koherens intéz
ményi és érdekszerkezetbe rendezi. Felfogásunk szerint a kutató -  oktató értelmiség 
relatív autonómiáját — a tudástermelésben betöltött szerepére hivatkozva, de attól sok 
vonatkozásban függetlenül — elsősorban ezek az intézményi formák, s nem egyszerűen 
önmagukban a részcsoportoknak a társadalmi munkamegosztásban elért, kialkudott 
pozíciói határozzák meg. Bizonyos értelemben épp az ideológiai és politikai autonómia 
egyik ismérve lesz az, ahogyan és ameddig az egyes szakmai intézmények (egyetemek, 
intézetek) különböző társadalmi csoportokkal, szakmai szervezetekkel — önálló játék
teret kirajzolva — saját logikájukat követve szövetségeket kötnek.

Az ACADEM E hagyományain belül ennek az autonómiának kialakultak az invari
ánsai (az akadémiai szabadság, a szakmai munka minőségét ellenőrző belső szakmai 
közösségi megítélés primátusa, a szakmai közösségek karrierpályákat meghatározó 
értékelési joga). Ez az önmozgás ugyanilyen hagyományosan korlátozott volt (ez utób
biról ritkábban emlékeznek meg a független akadémiai élet szószólói); a gazdaság 
kulcsaktorai hatottak rá, a kormánykoordináció — a támogatásért cserébe — szükség
szerűen országos igazgatási, katonai vagy társadalompolitikai szempontokat épített be 
az ACADEM E irányításába.

Az ideológiai hatalom ezen autonóm és korlátozó tényezők —helyi variánsokban 
kikristályosodó — relációrendszerében értelmezhető. Természetszerűen a manifesztált, 
sőt jogilag kodifikált hatásoknál számunkra itt érdekesebbek lesznek azok a lenyomatok, 
amelyekben ez a korlátozott autonómia beépül a rendszereket kormányzó tudáselitek 
viselkedést szabályozó, módosító értékei közé.

Az ACADEM E külvilággal, környező társadalommal, gazdasággal kiépített kapcso
latainak szabályozásában az állam — szabályozási sémákon, központosított erőforrás
allokáción és stratégiai célok meghatározásán keresztül — hagyományosan meghatározó 
szerepet játszik. Részben ezen keresztül csatornázódnak be a tudáselitek társada
lomirányítási segédfunkciói is. Az állami szerepvállalás legitimálhat az ACADEME-n 
belül olyan pályázati prioritásokat is, amelyek egyébként parciális réteg- vagy szervezeti 
(sőt, elvileg akár valamilyen osztály-) érdekekből vezethetőek csak le. Az állam, termé
szetszerűen, a preferált projektjeihez csatlakozás lehetőségeinek felkínálásával, illetve 
az azokban való részvételért felajánlott újonnan megnyíló publikációs, ösztöndíj- és más 
forrásoknak a kutatási rendszerbe emelésével nagymértékben hozzájárulhat az ACA
DEME-n belüli sajátos hatalmi egyensúlyok kialakulásához. Az így kialakuló hatalmi 
konfigurációkat a kutatási rendszer vagy az oktatói közösségek önszerveződése általában 
csak mérsékelni tudja, közömbösíteni azonban már nem. Az állami beavatkozás a 
konfliktusok lekerekítésével vagy lefojtásával, a szemben álló partnerek szelektív támo
gatásával — meghatározóvá válhat az ACADEME-n belül kirobbanó hatalmi krízisek 
kezelésénél is. Az állami szankciók és az ACADEME belső — intézmények, iskolák,
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szervezettípusok, vezető személyiségek közötti — érdekkonfliktusai, hatalmi vetélkedése 
sajátságosán összefonód(hat)nak. Erős állami jelenlét esetén (s az ACADEME Ma
gyarországon nemcsak az államszocializmus évtizedeiben, hanem azt megelőzően, s 
láthatóan most, azt követően is ebben a feltételrendszerben szocializálódott) az állami 
patronusért folytatott küzdelem, az annak érdekszférájában kiharcolt pozíciók megtar
tása, illetve megszerzése a kutatási-oktatási rendszeren, az akadémiai közösségen belüli 
küzdelemnek nemcsak része, hanem legfontosabb formája. Mindeközben — ugyan az 
ACADEME különböző szegmenseiben eltérő forgatókönyvek mentén — az akadémiai 
rendszeren belüli támogatásért cserébe a tudáseliteknek aktívan részt kell venniük 
nemcsak az állami szerepvállaláshoz rendelt tudásáramok megkonstruálásában, hanem 
a hatalmi szféra adott szerkezetének legitimálásában is.

Államszocialista tudáselitek

Mindezek a tényezők nagymértékben meghatározták a tudáselitek kialakulását, illetve 
átrétegződését a hatvanas-hetvenes évek Magyarországán is. Az ACADEME elitjei 
három tényező hatása alatt formálódtak.

Először is, ebben az időszakban — az államszocializmus technokrata változatának 
kiépülése mértékében — részlegesen rekonstruálódtak, vagy sok esetben először épültek 
ki, de létrejöttek az akadémiai rendszer parciális autonómiái. Ha ezek nem is értek 
össze teljes működő rendszerré, de már jelen voltak és egy sor területen (termé
szettudományi alapkutatásban, egyetemi alsóbb szintű személyi mozgásoknál, szakmai 
publikációs fórumok szervezésénél) jelentős súlyra tettek szert.

Másodszor, kiépülnek (ismét részlegesen — helyreállnak) a magyar tudáselitek 
nemzetközi kapcsolatai a világtudománnyal, az európai és észak-amerikai egyetemi 
rendszerekkel és kisebb mértékben a nemzetközi szervezetek bürokráciáival is. Ennek 
a kapcsolatrendszernek természetesen funkciója van, azonban a nemzetközi kapcsolat- 
háló státusz-, indikátor-, és presztízsértéke olyan területeken is kiemelkedően magas 
lesz (volt), ahol ennek funkcionalitása, illetve a végül is felmutatható külső kapcsolatok 
minősége megkérdőjelezhető. Ez a kapcsolatháló az erőforráskorlátos akadémiai rend
szerben két irányban is növelte a tudáselitek függőségét. Egyfelől, miután az országos 
szinten rendelkezésre álló ösztöndíjakat, nemzetközi szervezeti tagságokat, NGO szak
értői munkákat központosítottan, a konkrét utakhoz szükséges erőforrásokat pedig 
gyakran egyedi elbírálással az állam ellenőrizte, sőt a nyolcvanas évek elejéig-közepéig 
a kiutazási engedélyeket is esetről esetre adták ki — a külső kapcsolatháló az állami 
befolyásolás egyik legfontosabb, személyre szóló függőségeket is teremtő, illetve meg
erősítő eszközévé vált. Ugyanakkor, az akadémiai rendszerben születő, eleinte csak 
lassan növekvő, de később tölcsérszerűen kiszélesedő, az állami „váltóőröket” egyre 
jobban kikerülő közvetlen kapcsolatok majdnem kizárólag a külső (nyugati) felek fi
nanszírozásában zajlottak, ezért itt kétségtelenül újabb függőség született. Ennek vitat
hatatlanul, voltak minőségi dimenziói is (vagyis a jobb produkciót könnyebb volt a
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nemzetközi piacokon értékesíteni akkor is, ha azt valamilyen okokból a belső piacon 
nehezen lehetett forgalmazni). Megfigyeléseink szerint azonban az „exportminőség” 
jelszava itt a kapcsolatok túlnyomó részében inkább legitimációs jelszó, mintsem valóság. 
A  magyar produkciók a kinti produkciókkal nem szabad versenyben mérődnek össze 
(s ha jobbak, hagyják le, szorítják ki), hanem többségükben elkülönített forrásokból 
fedezett „tudományos segélyprogramokból” származnak. Ezek elosztásában, még ha a 
nemzetközi akadémiai normákon belül is, de inkább kulturális minták, kommunikációs 
készségek megléte, mintsem valamilyen önmagában vett intellektuális merit számít.4

Harmadszor, mindezek mellett, az akadémiai elitek szerkezetét, viselkedésmintáit 
ezekben az években meghatározta a politikai elit szerepfelfogásainak kisugárzása is. 
Egyrészt a politikai elitek az ACADEME-n belüli előmenetelt is — egy szint fölött, ha 
lazán is — közvetlenül ellenőrizték. Ez nem azt jelentette, hogy ebben a karriersávban 
a szakmai produkció nem számított, hanem azt, hogy — ha a professzionális munka 
valamilyen minimálisan elfogadható szinten rendben volt — e mellé a tudáselitekbeli 
pozíciókra pályázóknak még a politikai elitek értékvilágával komform értékrendet is 
valahogy fel kellett mutatniuk. Az értékazonosság (vagy legalábbis, ellenkező értékek, 
viselkedésminták demonstrálásának elkerülése) egyáltalán nem csak, vagy nem egysze
rűen politikai lojalitásnyilatkozatokat, vagy demonstrált — látszólagos vagy valóságos 
— baloldali politikai radikalizmust jelentett. A technokrata államszocialista modell 
politikai elitjei maguk is dezideologizálódtak és valamilyen eltévedt értelmiségi csoportok 
esetleges autentikus baloldali hitvallásaitól maguk is idegenkedtek volna, mert ez kriti
kailag konfrontálta volna őket saját technokratizmusukkal. A feltételezett (elvárt) po
litikai értékrend mindenekelőtt a status quo elfogadásából, a „szocializmus” felülről 
jövő reformokon keresztüli tökéletesítésének lehetőségéből, a „legvidámabb kádári 
barakk” kivételezettségének egyfajta dicséretéből és mindenfajta radikalizmus elutasí
tásából, az apró lépések politikája társadalmi technikájának alkalmázásából állt.

A  képet bonyolította, hogy az így kiépülő tudáseliteket (vagy azoknak meglehetősen 
nagy szegmenseit) a politikai elitek — legalábbis részben — inkorporálták, magukhoz 
emelték. A  technokrata államszocializmus is legitimációhiányos volt (mégha a legitimá
ció hiánya sok vonatkozásban eltért is az államszocializmus más típusaiétól), és a 
tudáselitek, különösen a szélesebb közvélemény szemében is tekintéllyel rendelkező 
csoportjaik (mindenekelőtt az írók, de híres tudósok is) kooperációs készségében, 
elismerő együttműködésében legitimáció-pótlékot tudott felmutatni. Emellett a felülről 
generált reformprogramok is politikailag fel(le?)értékelték a tudáselitet, amelynek a 
közvélemény jelentős része közvetlen politikai funkciókat is tulajdonított. Ebből a szoros 
(egyes csoportok esetében szimbiotikus) kapcsolatból következően a politikai elit uralmi 
formáit, viselkedési kódjait a tudáselitek alkalmazni kezdték — korlátozottan, részle
gesen — az ACADEME-n belüli hatalom érvényesítésénél is.
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Az államszocializmus romjainál

Az így kiépült tudáselitek találták magukat szemben 1989/90-ben az államszocialista 
rendszerek összeomlásával. Az átalakulás első fázisában néhány politikai jellegű repre
zentatív tisztségben bekövetkezett szereplőcserét leszámítva (akadémiai elnökség, né
hány rektor, folyóiratszerkesztő személycseréje) a tudáseliteken belüli személyes pozíci
ók láthatóan változatlanok maradtak. E cseréket sem igazán az új kormányzat vagy 
igazgatás kezdeményezte, hanem inkább maguk a tudáselitek reagáltak ezekkel a válto
zásokra. Tulajdonképpen a korporativ érdekek fogalmazódnak meg abban, ha a tudáse
litek valamelyik része a késői államszocializmusban egy, az akkori hatalom számára 
szalonképes reformkommunistát, ma pedig egy felvilágosodott keresztény, vagy nemzeti 
felsőközéposztálybeli urat tol elő az adott szellemi ágazat valamilyen reprezentatív 
tisztségébe. Lényegében mind akkor a reformkommunistának, mind a keresztény úrnak 
a jelenlegi kurzusban a korporativ érdekek képviselete (lenne) a dolga.

A további átalakulást, személycsere sorozatokat azonban három momentum látszik 
felgyorsítani:

a) az ACADEME-n kívülről érkező nyomás

A z  új politikai elit a gazdasági átalakulás kezelésében — legalábbis rövid távon — 
vereséget szenvedett. Az amúgy is szereptanulással elfoglalt, a történeti helyzet külső 
adottságaiból következően is identitászavarral küzdő vezető csoportok (és közvetlen 
támogatóik, tanácsadóik) kompenzációs terepeket, olyan szférákat keresnek, amelyek
ben bármilyen jellegű akciókkal — akár szervezeti átalakulásokban, akár régi (szakve
zetői fejek hullásával — demonstrálni lehetne, hogy valamilyen jellegű változások 
mégiscsak kikényszeríthetőek, és hogy ugyanakkor a krízisből való kilábalás lelassulásá
ért elsősorban a világosan azonosítható „ellendrukkerek”, „szabotőrök”; a régi rend 
ilyen-olyan itt maradt szakértői felelősek. Ilyen akciósorozatok terepéül a társadalmi lét 
olyan szférái kínálkozhatnak, amelyeknek nincsenek azonnali életszínvonal-csökkentő 
(gazdasági hatékonyság rontó) hatásai és amelyeknek a szervezeteiben az új elitek (fontos 
ideológus csoportjai) — ha eddig csak marginális posztokon is — valamilyen jártasságra 
korábban szert tettek.

b) az ACADEME-n belüli horizontális nyomás

Horizontális nyomásnak nevezzük a kortársi szakmai csoportokon belül indukálódó 
előmeneteli nyomást. A kádári Magyarország egyik fontos ismérve volt, hogy korporativ 
elitjei (s nem csak a tudáselitek) nagyjából hasonló korcsoportba tartoztak, és azokon 
belül a hatvanas évek végétől az elitek cirkulációja gyakorlatilag leállt. Részben a politikai 
szabályozásból, részben belső elitpaktumokból következően az elitek merítési bázisa 
rendkívül leszűkült. S mivel 1956, vagy legalább is a hatvanas évek eleji konszolidáció 
után viszonylag fiatal emberek kerültek a tudáselitek kulcspozícióiba is, s ezt követően
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majdnem nullára csökkent az adott korosztályból a többiek számára az elitbe kerülés 
lehetősége tulajdonképpen jó két évtizedre a szakértelmiség számszerű többsége számá
ra megszűntek a professzionális mobilitásnak valóban a szervezeti csúcsokra vezető 
ösvényei. Miután pedig a szervezeti előmenetel az adott autokratikus, majd az újabb 
etatista és erőforráshiányos rendszerekben is legfőbb sikerindikátornak számított, min
den intézményben, szervezetben frusztrált, önmagukat érzéseik szerint mindeddig kipró
bálni nem képes szakértelmiségiek tömege torlódott össze. Ezek kumulált és a magyar- 
országi hagyományoknak megfelelően politikai feljelentés formájába öltöztetett „most 
vagy soha” elégedetlensége a hagyományos politikai elitek legfőbb pozícionális és 
egzisztenciális fenyegetésévé vált.

c) az ACADEME-n belüli vertikális nyomás

Vertikális nyomáson itt más, általában fiatalabb akadémiai generációkból érkező nyo
mást fogunk érteni. A technokrata államszocializmus utolsó másfél évtizedében a 
tudástermelő akadémiai szférák személyi állománya nagymértékben kiterjedt. Egy mo
dernizálódó társadalomban és bővülő gazdaságban ennek funkcionalitása is nyilvánvaló. 
Mindemellett ez a nagymértékben és gyakran kemény teljesítményelszámolással nem 
szembeállítottan felfuttatott létszám — állami állásokban — részben a tudáselitek 
legitimációs segítségnyújtásának redisztribúciós ellentételezésével, részben az elitista 
újraelosztási filozófiákkal, részben pedig a potenciális értelmiségi ellenzékiség kivásár
lásának programjával függött össze.6 A redisztribúciós szabályok részleges változásával 
és egyáltalán az e célra elosztható erőforrások (ideiglenes?) fogyásával e létszámok 
veszélybe kerülnek. A rendszer szervezeti, pénzügyi alapjainak lazulásánál — ez általá
nos szervezeti viselkedési szabály, s nem a magyar tudáselitek specifikuma — elsősorban 
a már a szervezeten belül levőket (vagy azok meghatározott csoportjait) kívánják meg
menteni és nem igyekeznek újabb kutatókat, oktatókat az amúgy is túlterhelt hajó 
fedélzetére invitálni. Mindebből következően az akadémiai lét (legalábbis Magyarorszá
gon) bezárul most a szakmai rendszerekbe bekerülni kívánó egész korosztályok előtt. 
Számukra (az emigrációt leszámítva) majdnem egyetlen bekerülési eséllyé az akadémiai 
rendszer jelenlegi hatalmi szerkezeteivel szembeni frontális támadás válik (működési 
filozófiájuk: jobb az akadémiai hatalom valamilyen még frissen füstölgő romjainak 
birtokába kerülni, mint az egész rendszeren kívül maradni).

Az ACADEME-n belüli hatalmi harc következő szakaszát nagymértékben az fogja 
eldönteni, hogyan egyesül (egyesül-e?) a jelenlegi elitekkel szemben ez a belső vertikális 
és horizontális nyomás, avagy sikerül-e a tudáseliteknek alkusorozatokkal a vertikális 
nyomást csökkenteni, a horizontális türelmetlenséggel (illetve esetleg a külső politikai 
nyomással összekapcsolódó válfajaival szemben) kiegyenlíteni.

A vizsgálat tulajdonképpeni tárgya azoknak az adaptációs mechanizmusoknak a 
felderítése, illetve értelmezése, amelyek meghatározzák a tudáselitek viselkedési formáit 
a vázolt erőtérben. Az anyaggyűjtésnél használt interjús technika módot ad a tudáselitek 
egyéni viselkedési modellekben jelentkező finomstruktúrájának, „túlélési stratégiájának”
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a feltérképezésére is (s az anyagok ilyen dimenziójú feldolgozására is vállalkozni fogunk). 
A kapcsolatrendszerek újraértékelése, az elittagság előtti létből származó kulturális és 
network-tőkék érvényesítése, a származási — etnikai különbségek jelentkezése, a gene
rációs viselkedési modellek különbsége, a Bourdieu-féle konverziók technikái, az elit
utánpótlás pályái, instrumentális és terminális értékek, az egyes csoportok karrierpálya 
megtartási képessége stb. — mind a vizsgálat tárgyát fogják képezni.

A kutatás azonban elsősorban az intézményi keretekben zajló kollektív vagy legalábbis 
kooperációs adaptációs formákra irányul. Úgy véljük, ezekben jelentkeznek azok az új 
elemek, amelyekben

— a poszt-államszocialista társadalmak tudásháztartásának új modelljei kikristályo
sodnak,

— elindul a hagyományos kelet-európai értelmiségi szerepmodell átalakulása,
— megkezdődik — az akadémiai rendszer erőteljesebb nemzetközi illesztéséhez 

elengedhetetlen reformokkal együtt — a hatalom újraelosztása.
A tudáselitek egyes csoportjai tagjaik „egyéni túlélési stratégiáiból” és „újrakezdési 

erőforrásainak” egyenlőtlen eloszlásából következően e különböző mechanizmusokban 
eltérő arányokban és módokon vesznek részt. Vizsgálatunk elsődleges célja maguknak 
a mechanizmusoknak a felderítése. S csak másodlagosan érdekel bennünket a stratifi- 
kációs szempont, vagyis hogy az eltérő hátterű, indíttatású csoportok mely pozíciókat 
kikkel szövetségben, milyen gyakorisággal és időtartamra tudják (vagy kívánják) meg
szerezni. A fentieken túl — kísérletképpen — empirikus anyagunkat konfrontálni 
kívánjuk a legutóbbi évek legfontosabb elit-makroelméletével: Field, Higley és Burton 
paradigmájával. Ez az elmélet elsősorban nem a tudáselitekre vonatkozik, hanem az 
elitekre általában és a politikai elitekre speciálisan és kapcsolatokat definiál a nemzeti 
elittípusok, az elittranszformáció módja és a politikai stabilitás között. Nemzeti eliteken 
mindazokat a személyeket fogjuk érteni, akik képesek arra — ha akarják —, hogy 
magas állami tisztviselőknek jelentős bonyodalmakat okozzanak anélkül, hogy ezért 
megbüntethetőek lennének.

Az ott használt történeti anyagon eredetileg három elittípust — az ideológiailag 
egységes, a konszenzuálisan egyesített és a megosztott változatokat —, illetve a kon- 
szenzuális egység elérésének történeti pályáit vizsgálták. Az elit konszenzuális egysége 
és a politikai stabilitás közötti kapcsolatokat főleg intra-elit „történelmi kompromisz- 
szumok” (ezeket Field és szerzőtársai elite settlements-пек nevezik) és egy „két lépcsős 
átalakulás” szembeállításával elemzik. Ez utóbbinál az első lépésben a konszenzuspárt 
stabil, az eliten kívüli támogatásra tesz szert. A második lépésben azután a kisebbségben 
maradt „engesztelhetetlenek” feladják ideológiai radikalizmusukat és lényeges elemei
ben elfogadják az uralkodó konszenzust. Field, Higley és Burton után elite settlements-en 
itt azokat a viszonylagosan ritka eseteket fogjuk érteni, amelyekben az egymással 
vetélkedő elitfrakciók váratlanul és egyértelműen újrafogalmazzák eddigi álláspontjaikat 
és valamilyen kompromisszumra jutnak — mégpedig önmaguktól, autonóm döntése
ikből következően. Ily módon ezt a transzformációt nem lehet egyszerűen kulturális, 
gazdasági, vagy társadalmi erők mozgásából előrejelezni vagy közvetlenül levezetni.
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Az új elit-paradigma egyik központi eleme szerint a nem-egyesített (disunited) 
elittípus a legelterjedtebb, és tulajdonképpen olyan instabil rezsimeket eredményez, 
amelyek — eltérő időintervallumokkal — autoriter és demokratikus formák között 
ingadoznak. A konszenzuáüsan egyesített nemzeti elitek történetileg az előzőnél lénye
gesen ritkábban előforduló változatok, de — amennyiben a gazdasági peremfeltételek 
lehetővé teszik — stabil demokráciákat is eredményezhetnek. A stabil rendszer előfel
tételévé válik, hogy ott egyfajta konszenzuális elit-transzformáció irányába mutató át
alakulás már kétségtelenül lezajlott. Ha ez nem következett be, akkor elvben a rezsim 
instabil marad. Az egyes elitszektorokban azonban eltérő erejű lehet a konszenzualitás; 
lehetséges, hogy míg a politikai elitek még jócskán azon innen vannak, a tudáseliteknél, 
például az egyetemek vezetésében jóval erősebben, világosabban szinkronizált nézetek
kel találkozunk. Elismerjük, hogy — épp a tudáselitek esetében — az elitek és nem-elitek 
közötti átmenetek rosszul definiáltak (egyrészt az egyszerre érvényesülő eltérő kiindu
lópontú értékelési — megméretési rendek interferenciája is ad valamilyen játékra lehe
tőséget, másrészt pedig épp a tudományos szakmai pozíciónak és az adminisztratív 
posztnak a kutatási nagyüzem kialakulásával mindenütt szaporodó, de a Worldsystem 
perifériáján ugrásszerűen sokasodó szétválásából következően is puhul a definíció).

A  megközelítés elaszticitása ellenére is fenntartjuk állításunkat, mely szerint a tudás
elitek esetében minden átmeneti fázis dacára is megragadható különleges játékterük 
(és felelősségük) — akár az akadémiai rendszer alakításában, akár pedig az ideológiák 
szélesebb társadalmi generálásában.

Az általunk vizsgált esetekben a tudáselitek a tartós diszkonszenzualitás állapotában 
működnek. Látszólagos egyetértésük makrotársadalmi kérdésekben (demokrácia + 
piacgazdaság, vagy „szociális piacgazdaság”) értelmezhetetlen, mert az adott ideológiai 
klaszterekbe a konkrét társadalmi modellek túlságosan széles osztályai tartoznak. Tár
sadalomfejlődési ideológiáik ismét, s most szokatlanul éles formában leképezik a régió 
hagyományos „zapadnyik” — „pocsvennyik” ellentéteit. A szűkülő erőforrások újra
elosztásáért vívott harcaik pedig elmélyítik szervezeti, illetve szervezetközi ellentéteiket. 
Ebben a helyzetben eléggé természetesnek tűnik a rövidre zárt szervezeti érdekek és a 
makro-társadalomfejlődési ideológiák stabilizálódó konfrontációja. A vizsgálat tulajdon
képpen itt arra kíváncsi, hogy

a) egyáltalán kezelhető-e a Field-elmélet, ha a nemzeti elitek aggregációiból leszál- 
lunk a funkcionális elitek szintjére?

b ) ebben a szférában elérhető-e valamilyen stabilitás megosztott elitek esetében 
(Field és társai szerint nem, azonban a velük ellentétben megfogalmazódó hipotézisünk 
szerint kialakíthatóak olyan dinamikus egyensúlyi helyzetek, amelyekben ez mégis el
érhető)?

c) milyen ezeknek a dinamikus egyensúlyoknak a „mikrokoreográfiája”? Hipotézi
sünk szerint ezek megteremtésében külső hatótényezők a kezdeményezők. Megbomlá
sukban és újrarendeződésükben is elsősorban környezeti faktorok lesznek a megha- 
határozók. Külső tényezőkön itt zömmel valóban a nemzeti rendszereken kívüli fakto
rokat értenénk. A Field-elméletben nincs hely a dependens elitek külső kapcsolódása
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inak, illetve az ebből a kapcsolatrendszerből érkező impulzusok hatásainak értelmezé
sére. Vizsgálatunk — ambícióink szerint — e vonatkozásban is lehetőséget kínál a 
Field-paradigma továbbfejlesztésére, elméleti finomítására;

d) a tudáselitek újrarendezésén keresztül vizsgálható, hogyan történik az új elitfrak
ciók kooptációja a régi csoportok közé. Valószínűleg itt — épp a már vázolt konszenzus 
elérése szempontjából — érdemes dinamikus és statikus konszenzusok között különb
séget tenni.

Jegyzetek

1 Ha kissé leegyszerűsítve is, érdemes a késői államszocializmus modelljei között egy technokrata, fontos 
dimenzióiban neokorporativ jegyeket is viselő típust (a Tito, Kádár, Gierek körül kialakuló politikai 
rendszert) és egy reideologizáló, kulturális-gazdasági izolációba merevedő változatot (Brezsnyev, Ulbricht 
vagy Husak rendszereit) megkülönböztetni. A „kemény” és a „puha” diktatúrák közötti különbségek 
Közép-Kelet-Európában mindenki számára ismertek. Itt mi ennek konstatálásánál többet teszünk; feltéte
lezzük, hogy az államszocializmus nagy klasztereiben végül is (ha korszakonként némileg eltérő jegyekkel 
is) két eltérő, másfajta belső munkamegosztással dolgozó, különböző optimalizálási kritériumokat követő 
koherens államtípus létezett.

2 Az autonómia mostanában univerzális tudománypolitikai jelszóvá vált az egyetemeken és az akadémián. A 
kutatásban általunk használt autonómia fogalom az ezekben a vitákban használtaknál lényegesen szélesebb; 
nemcsak jogilag definiált önkormányzatokat értünk rajta, hanem minden olyan saját mozgást létrehozó, 
kiteljesítő alkupozíciót és hatalmi helyi értéket, amelyet érvényesíteni lehet az ACADEME vagy az azt 
ellenőrző elitek érdekei mentén.

3 Mindez, persze, ellentmond a „mertoni” normáknak a tudomány autonómiájáról, közösségeinek érdeksem
legességéről. Ám először is, a mertoni vízió valószínűleg inkább a tudomány önvédelmi szükségleteiből 
származó normatív program, mintsem a tudomány valódi működését leíró univerzális séma. Másodszor, 
szélsőséges eseteket (pl. a hitleri Németország) leszámítva egyáltalán nem bizonyított, hogy az autoritárius 
rendszerek nem teremthetnek meg — ideiglenesen, korlátozott szociális térben — olyan feltételeket, 
amelyek között a tudomány (vagy inkább egy-egy területe, ága) ne virágozhatna. A sztálini Szovjetunióban
— ideológiai összeférhetetlenségükből következően — gyakorlatilag kipusztították a modem társada
lomtudományokat. Mindez azonban nem hatott a fizika vagy a matematika fejlődésére. Sőt, az orosz fizika 
legfontosabb e századi eredményei — s nemcsak az atombomba, hanem Landau, Kapica, vagy Tamm 
elméleti eredményei is — a sztálini autokrácia legsötétebb éveiben születtek. Úgy látszik, akár extrém 
feltételek között is, de — ha erőforrásokat kap és a külső szociális drámától elég hatékonyan elszigetelik
— a tudomány (bizonyos fajtája, része) működik a külső demokrácia teljes hiánya mellett, az udvari hatalmi 
viszonyokhoz illeszkedő alrendszerként is.

4 Másképp fogalmazva; az esetek többségében — egy meglehetősen minimális, de kétségtelenül számon kért 
intellektuális küszöbön túl — elsősorban a nyugati akadémiai rendszer számára értelmezhető kulturális 
kódok megléte számít(ott) a kapcsolatokra kiválasztottsághoz. „Legyen (majdnem) olyan ’kedves fiú/lány’, 
mint mi, de azért ne legyen nálunk jobb, mert akkor milyen erkölcsi alapon részesítjük segélyprogramok
ban?” — fogalmazódik meg az átlagos „nyugati” kapcsolatteremtési filozófia. Ettől két esetben tértek el: 
egy igen kis létszámú, valóban nemzetközileg versenyképes csoport esetében, amelyet valóban „bevettek”, 
és egy hasonlóan nem nagy létszámú, politikai okok miatt az akadémiai rendszerből (annak elitjéből) 
kiszorított és (akadémiai produkciójának minőségétől tulajdonképpen függetlenül) „politikailag segélye
zett” csoportnál tértek el.

5 E tény megállapításában hangsúlyozottan nincs negatív értékítélet!
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6 Ezt az elemet nem hagyhatjuk ki a csak szimbolikusan fizetett, de érdemleges eredményeket soha nem 
produkáló intézeti kutatók, a hetente néhány órát leadó, de emellett más szellemi munkát nem végző 
egyetemi oktatók tömege láttán.

7 Maga az utánpótlás (elitváltás) vizsgálati dimenziói
— a rezervoar dimenzió, ideértve az elitek és a „nem-elitek” közötti cserekapcsolatokat,
— a kvalifikációs metszet, amelybe tartoznak a formális képzettség változásai, a szakmai-politikai mobilitási 
csatornák átalakulása, végül
— a normatív metszet, amelyben a pillanatnyilag (még?) a hatalom birtokosának számító elitek értékei, 
normái, viselkedési mintái átadása folyik.
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VITA A SZOCIÁLIS TÖRVÉNYRŐL

A Magyar Szociológiai Társaság ez év első felében három vitát rendezett szociális 
kérdésekről: az elsőt márciusban a készülő szociális törvényről, a másodikat áprilisban 
a nyugdíjbiztosításról, a harmadikat június elején a betegbiztosításról és az egész
ségügyről. Fölösleges lenne bizonygatni e témák fontosságát, de a bajok súlyossága a 
régóta elhangzó figyelmeztetések ellenére sem vált közismertté. Legutóbb Kornai János 
közölt elemzést az államnak a posztszocialista átmenetben betöltött szerepéről1 és arra 
a következtetésre jutott, hogy a tanulmányában tárgyalt problémák közül talán a szociális 
kiadások vetik fel a legnehezebb dilemmákat, és hogy „talán ez a csapda, amelyben 
legkínzóbb a vergődés”.

Nyugdíjrendszerünk állapotáról Bőd Péter közölt magisztrális tanulmányt2 a vitát 
közvetlenül megelőző hónapokban. A szerző joggal állapítja meg a következőket: „Ha 
egy nyugdíjrendszerben nyomasztó gonddá válik a nyugdijak folyamatos kifizetése, akkor 
az a rendszer csődbe jutott. Kárvallottak a társadalomnak valamilyen módon meg kell 
mentenie, és a nyugdíjrendszert új alapokra kell helyezni. A magyar társadalombiztosítási 
rendszer 1929. január elsejétől létezik hazánkban, fennállása óta másodszor ment csődbe. 
Az első csődöt a második világháború okozta, a pusztítások és az azt követő infláció 
idézték elő. A második a szemünk előtt bontakozott ki az elmúlt évtizedben.”

Nem kisebbek, hanem talán még nagyobbak azok a problémák, amelyeket a szociális 
törvényről szóló vita résztvevői tárgyaltak. E vitának talán leglényegesebb pontja a 
törvény „iránya” volt. Krémer Balázs fogalmazásában: „perspektivikus, a jóléti államiság 
megteremtése felé mutató alaptörvény vagy válságkezelés”? Nem szeretnék elébe vágni 
az elhangzott érvek és ellenérvek közlésének, de emlékeztetek Madarász Aladár fel
szólalására a Közgazdasági Egyetemen 1991 júniusában tartott vitán. Más a helyzet 
nálunk, mások a problémák és mások a felhasználható eszközök, mint az európai jóléti 
államokban. A valóság az — mondta Madarász —, hogy gazdasági szintjét tekintve 
Magyarország harmadik világbeli, fejlődő ország. Ebből pedig nagyon kemény konzek
venciák adódnak például arra, hogy milyen lehetőség van a munkanélküliség kezelésére. 
„Az a kérdés, hogy vannak-e az országnak olyan lehetőségei, amelyekkel egy tömeges 
munkanélküliséget — az aktív korú népesség 10 százalékát meghaladó munkanélküli
séget tartom tömegesnek — olyan állapotban tud tartani, amely a társadalom műkö
désére nem jelent elháríthatatlan veszélyt. Ez nem egy szép optimizálási feladat, ez elég 
gusztustalan dolog. Ugyanúgy igaz ez a szociális ellátórendszerekre is.”3

Tévedne azonban, aki azt hinné, hogy a Szociológiai Társaság azért rendezte a három 
vitát, hogy a bajok súlyosságára felhívja a figyelmet. Nem vészkiáltás volt a cél. Annál 
kevésbé, mert mint a Társaság soros elnöke, és ebből kifolyólag a viták rendezője, én 
is attól félek, amitől Krémer Balázs. Ez pedig „az az ordító, az ország lakosságát ismét 
alapjaiban félrevezető szociálpopulizmus és szociális demagógia, amelyik a jólét meg
teremtésének realitását próbálná meg elhitetni, és amely politika — megvalósulása 
esetén — csak a teljes krachot eredményezné”.
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A fogalmak tisztázása, vagy legalább a tisztázás elősegítése és ennek érdekében a 
szakemberek eszmecseréje volt a cél. Belső elégedetlenség ösztönzött a viták megren
dezésére. Azt tapasztaltam ugyanis, amit Bőd Péter is említett a nyugdíj-vitában, hogy 
ezekben a témákban (és általában a szociális kérdések mindegyikében) igen nagy a 
zűrzavar. Rengetegen nyilatkoznak, beszélnek, írnak mindenfélét, elavult, átgondolatlan 
és megvalósíthatatlan programokat javasolnak. Azt tapasztaltam továbbá, hogy a vitára 
kitűzött témák mindegyikében van néhány vagy néhány tucat szakértő, de ők sem tudnak 
mindent, és ők sem ismerik elég jól egymás anyagait és gondolatait.

A  szociális törvényeket — köztük a szorosan vett szociális törvényt, a nyugdíjtörvényt 
és az egészségügyi törvényt — a kormánynak kell előterjesztenie és a parlamentnek 
kell megvitatnia és elfogadnia. D e jó törvényeket csak jó előkészítés alapján lehet hozni. 
Jó előkészítéshez elengedhetetlenül szükségesek a tudományos viták. Elengedhetetlenül 
szükséges, hogy a szakemberek nyugodt körülmények között találkozhassanak egymás
sal, és politikai hisztériától mentesen fejthessék ki érveiket és ellenérveiket. A Szocio
lógiai Társaság ilyen eszmecserére kívánt a viták megrendezésével módot nyújtani.

Az alábbiakban a szociális törvényről rendezett vita szerkesztett anyagát adjuk közre.

Kemény István

Jegyzetek

1 posztszocialista átmenet és az állam”, Közgazdasági Szemle, 1992. június, 399 — 511. Idézek néhány sort: 
„Magyarországon folyamatosan nő a társadalombiztosításra fordított kormányzati kiadás. Ugyanakkor a 
magyar lakosság körében rendkívül sok a panasz, s ezek számottevő része teljesen jogos. Például miközben 
igen magas az ezer lakosra jutó orvosok vagy kórházi ágyak száma, súlyos bajok vannak az egészségügyi 
ellátásban, és tragikusan alacsony a várható élettartam, magas a gyermekhalandóság. Miközben számos 
ponton igen messzire megy a nyugdíjrendszer, a gyors infláció közepette csak részben indexelik a nyugdí
jakat, s ezért a korábban nyugdíjba vonultak számottevő része súlyos nélkülözéseket szenved el. Az 
egyenlőtlenség növekszik; miközben a posztszocialista átmenet a lakosság egy része számára lehetővé teszi 
a meggazdagodást, mások elszegényednek, vagy éppen nyomorba süllyednek.”

2 „Mennyibe kerül egy társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetése?” Közgazdasági Szemle, 1992. 
február— március* A mai állapot rajzán, valamint alapfogalmak és összefüggések tárgyalásán túl a várható 
perspektívákat és egy megvalósítható társadalombiztosítási nyugdíjrendszer elveit is felvázolja.

3 Replika, 1991. december 21.



Vitaindító előadás

Krémer Balázs

A szociális törvény dilemmái

Megtiszteltetésnek tekintem a Szociológiai Társaság felkérését, hogy adjak rövid ismer
tetést a szociális törvény előkészítésének munkáiról és a felmerült, a törvény által 
megoldandó — és nem megoldható — gondokról, dilemmákról. Ez a megtisztelő pozíció 
azonban nem egészen szokványos, mindennapos helyzetet jelez, amely helyzethez való 
viszonyomat bevezetőként szükségesnek tartom jelezni.

1. Csizmák az asztalon...
1.1. A téma és az alkalom

»

Egy törvényjavaslat megvitatása alapvetően politikai és érdekképviseleti fórumok felada
ta. Ehhez képest nem magától értetődő az, hogy szociológusok tudományos testületé 
miért tűz napirendre egy ilyen vitát.

A magyar szociológia tradíciói felől viszont nagyon is érthető a téma napirendre 
kerülése. Kollégáim jelentős hányadához hasonlóan jómagam is arra a szociológiára 
lettem szocializálva, amelynek egyik igen fontos társadalmi funkciója volt az, hogy 
mindazokról a fontos társadalmi és politikai kérdésekről, amelyekről nem lehetett 
„egyenesben” politikai érdekeket és akaratokat megfogalmazni, képviselni, a szociológia 
és a szociológusok erkölcsi kötelessége volt a tudomány „virágnyelvén” védeni és 
képviselni civilizációs, europeer értékeket és különböző szerencsétlenebb, „hátrányos 
helyzetű” csoportok érdekeit. Mindez olyan tradíció, amit maradéktalanul fenntartani 
nem is kell, nem is lehet (merthogy a politikát ma politikaként kell és lehet előadni), 
ugyanakkor teljesen elvetni sem lehet, mert ezzel szakmai gyökereinket is elnyirbálnánk.

A fenti megfontolások alapján úgy vélem, a szociális törvény „jó” téma, valóban 
fontos téma, vélelmezhetően szélesebb hallgatóságot is érdekelhet a szociológusok 
véleménye, ugyanakkor próféciák nélkül, a weberi tudományetika maximáit követve, a 
tudomány szakszerű eszközeivel is lehet érvényes következtetéseket levonni a különböző 
döntési alternatívák várható, előrejelezhető társadalmi hatásairól.

1.2. A kísérleti nyúl beszámolója a laboratóriumból

Bevezető előadásom feladata más, mint a szokásos szociológiai munkáké. Nem tudo
mányos munkáról van szó, nem az a kérdés, hogy megállapításai igazak-e, s következte
tései logikailag helytállók-e. A törvénytervezet a hivatal bonyolult egyeztetési procedú
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ráiban alakulgatott, az írás nem objektív igazságokat, hanem a még megcélozható, a még 
elérhetőnek vélt célok kompromisszumait rögzítette, ennek megfelelően igazából nincs 
is szerzője, bár — a szokástól eltérően hadd kotyogjam ki — megítélésem szerint erényei 
nagyrészt König Éva kollégám munkájának eredményei. Ebben a procedúrában én is 
részt vettem, amit vállalok is, nem mintha én mindent így oldottam volna meg, de hát 
ezek az „eredmények” kompromisszumok. Nem tartom a törvénytervezet koncepcióját 
rossznak.

Szóval, a szociális törvény koncepcióját nem mint egy kutatás tárgyát olvastam, és 
most nem az elfogulatlan szemlélő objektivitásra törekvő kutatási beszámolóját fogom 
prezentálni, hanem azokról a megoldandó gondokról, dilemmákról fogok szólni, ame
lyekre valamilyen megoldásokat kellett, kellett volna találni.

2. Mire nem alkalmas egy szociális törvény?
2.1. A megtévesztően abszurd elnevezés

Amióta felmerült a szociális törvény megalkotásának igénye, lényegében azóta találkoz
hatunk igen széles körben azzal a teljesen megalapozatlan illúzióval, hogy a törvénnyel 
meg lehet teremteni egy magasabb szintű szociális jólétet. Nem mintha nem lenne 
szükség a szociális jólét irányába teendő lépésekre, sőt a szociálpolitika fejlesztését célzó 
potens politikai akaratoknak sem voltunk még soha ilyen bőségében, de egy törvényben 
még csak a szociális jólétet befolyásoló tényezők teljes körű felsorolását sem lehet 
megcélozni. Teljes körű újraszabályozásra pedig egy törvényben reménytelen törekedni. 
Gondoljuk csak meg: a szociális jólétet olyan alapvető körülmények befolyásolják, 
amelyekről a törvény nyilván nem szólhat egy árva szót sem, mint az árak, a bérek, a 
foglalkoztatás biztonsága a fogyasztók érdekvédelme stb.

Épp olyan abszurd illúzió azt várni, hogy az amúgy nagyon is létező szociális prob
lémákra választ lehet találni egy törvényben, mintha valaki azt várná, hogy a gazdaság 
gondjai is feloldhatók volnának egy egységes gazdasági törvényben...

Az is nyilvánvaló, hogy jólétet nem, vagy csak nagyon korlátozottan lehet magában 
a szociális szférában teremteni, az anyagi szükségletekben mutatkozó hiányok kielégí
tésének fedezetét a társadalmi lét más szféráiban kell előállítani. Ezt a problémát azzal 
a közhellyel szokták jelezni, hogy „a legjobb szociálpolitika a jó gazdaságpolitika”, amivel 
ebben a formában nem értek egyet, de azt mindenképpen el kell ismerni, hogy a gazdaság 
által meg nem termelt javakat és szolgáltatásokat a legjobb szociálpolitika sem nagyon 
tudja pótolni.

2.2. Nem lehet a törvénnyel sok pénzt csinálni...
2.2.1. A populizmus kísértete

Pénzt csinálni nagyon könnyű dolog, ez csak a pénzjegynyomda kapacitásának a kérdése. 
De hát a pénzre magára kevéssé van szüksége az embereknek, sokkal inkább a pénzen
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megszerezhető javakra és szolgáltatásokra. Márpedig, ha a GDP csökken — mint ahogy 
csökken — , akkor ez éppen azt jelenti, hogy a bármilyen nagy összegből megvásárolható 
javak és szolgáltatások köre is csökken, tehát már az ellátások szintjének fenntartása is 
gond, nemhogy a fejlesztése. A fedezetlen pénzkibocsátás inflációgerjesztő, populista 
politikája tehát sok-sok egyéb kára mellett még a szociális problémák megoldására is 
igen rossz és veszélyes megoldás. Ami, persze, rövid távon nem föltétlenül árt a politikai 
népszerűségnek...

Ha tehát a bankóprést, mint a szociálpolitika progresszív eszközét kiiktatjuk a kívánt 
megoldások köréből, három elvi lehetőség marad a GDP-csökkenés miatt foganatosít
ható szociális intézkedésekre.

a) Csökkenteni kell a rendszerek költségeit. Vagy az igényjogosultak számát, vagy 
az ellátások összegét, költségét kell korlátozni. Ezt természetesen csak mint jobban 
célzott, igazságosabb átcsoportosítást lehet eladni.

b ) Növelni kell az adókat és a járulékokat, s ezzel, az aktív lakosság vásárlói kapa
citásainak korlátozásával fedezetet teremteni a szociális ellátásokra.

c) A költségvetésen belüli átcsoportosításokkal növelni a szociális kiadások arányát.
A koncepció fejleszteni akarja az ellátásokat, és nem kívánja növelni az adókat.

Vagyis a PM-mel való konfliktus be van építve a koncepcióba, már csak amiatt is, hogy 
egy árva szót sem szól arról, honnan vegyék el ezt a pénzt.

2.2.2. Túl sok pénzt a jövedelemszerkezeten belül sem lehet átrendezni...

Ez egyszerűen átlátható probléma: ma a regisztrált jövedelmek közel fele társadalmi 
jövedelemként, redisztribúciós csatornákon kerül a lakossághoz. Ez az arány már most 
is soknak tűnik...

2.2.3. Túl sok pénzt az államháztartáson belül sem lehet átrendezni...

Egy formai követelményt világosan látni kell, nevezetesen azt, hogy nem lehet egyes 
ágazatok szabályozására vonatkozó törvényekkel, minden új törvény meghozatalával 
„felül írni” a költségvetést. Tehát a szociális törvény is — új ellátási formaként, vagy a 
meglévő ellátások módosításaként — csak olyan üres fiókokat tud meghatározni, ame
lyeket a költségvetésnek kell megtöltenie pénzzel — annyival, amennyivel...

Vagy más szavakkal: a szociális törvény lehetősége annyi, hogy rovatokat írjon elő 
a költségvetés elkészítéséhez. És hogy a pénzek dolgában egy kicsit tisztábban lássunk, 
nem árt felidézni a jelenlegi helyzetet. Az 1991. évi — még csak majdnem végleges — 
adatok alapján azok az ellátási formák, amelyeket a törvény módosítani, bővíteni akar, 
kb. 33-35 milliárd forintot vittek el az állami pénzekből. Hogy ennek a számnak a 
nagyságát is érzékelni lehessen: ez kevesebb, mint 1,5%-a a GDP-nek, kevesebb, mint 
2,5%-a az állami pénzfelhasználásnak, és attól függően, hogy mit sorolunk a jóléti

75



kiadások közé, 4,5%-a, illetve 3,7%-a a jóléti kiadásoknak. (Az első esetben az oktatást, 
a társadalombiztosítást, benne az egészségügyet, családi pótlékot, szociálpolitikai ellá
tásokat, az utóbbi esetben az előzőeket, valamint a lakástámogatásokat, a Foglalkoztatási 
és a Szolidaritási Alapot, a „szociális” adókedvezményeket soroltuk ide.) A koncepció 
lényegében ennek a keretnek a megduplázásával, 35-40 milliárd többletköltséggel szá
mol. Ismerve a tárcák közötti elosztás konzervatív természetét, az arányok status quo- 
jának rituális tiszteletét, valamint azt, hogy ezt a pénzt a fentiek szerint máshonnan 
kellene elvenni; nos, lehetséges, hogy a koncepció túl optimista... De legyünk egy 
pillanatra maximálisan optimisták, tételezzük föl azt, hogy a kormány és a parlament 
elég mélyen átérzi a szociális problémák feszítő súlyát, és nemhogy hajlandó erre az 
átrendezésre, de még azt a trükköt sem akarja megjátszani, hogy más jóléti kiadásokból 
csoportosít át ezekre a feladatokra, és ezzel nem okoz alkalmasint nagyobb szociális 
károkat, mint amit az új rendszerek bevezetésével javíthatna a helyzeten. Ebben az 
esetben is világosan kell látnunk, hogy mire nem lehet jó a szociális törvény.

Először is, megerősítem azt, amit már jeleztem, nem lehet vele tisztes jólétet garan
tálni mindenkinek. Egy nem túl magasról induló, és csökkenő GDP 3%-a sem lehet 
elég arra, hogy azt elosztva egy magasabb szintű nemzeti jólétet lehessen „szimulálni”. 
Kézzelfoghatóbb érvvel kifejezve: ebből a többletből sem lehet mondjuk a fogyasztói 
árak alapján kalkulált létminimumot biztosítani, jó, hogyha a felét biztosítani lehet, mint 
— ne nevezzük létminimumnak, inkább semleges névvel illessük — garantált jövedel
met, vagy általános segélyezési szintet.

Másodszor — és ez legalább annyira szomorú — , nemcsak a lakosság szegénységén 
nem változtathat radikálisan a szociális törvény, de a jóléti intézményrendszer szintén 
válságos állapotára sem ígérhet általános gyógyírt. Noha — különösen a társada
lombiztosítás és a lakásügyek kapcsán — rendszeresen terítéken vannak a költségvetés 
megváltó hatalmába vetett bizodalmák, teljesen világos az, hogy a szociális törvény és 
a szociális büdzsé nem tudja szanálni a háromszor akkora költségvetésű egészségügyet, 
a 11-szer akkora költségeket felemésztő nyugdíjrendszert, a már most is 2-2,5-szer 
nagyobb lakástámogatási rendszert, a négyszer akkora oktatást stb.

2.3. Nem lehet teljesen újraszabni a szociális ellátás és közigazgatás intézmény- 
rendszerét...

Nem kívánok abban a filozofikus problémában elmélyedni, hogy elvileg mennyiben reális 
egy ekkora intézményrendszer evolúciója, avagy mennyiben hasonlatos Deák Ferenc 
rosszul begombolt mellényéhez. Tény, hogy alapvető gondok vannak a struktúrákkal, de 
az is meggyőződésem, hogy legalábbis д törvénnyel nem lehet „nagyot ugrani” megvál
toztatásuk irányában.
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2.3.1. Az „alkotmányos” és „2/3-os” közigazgatás

A jelenlegi közjogi helyzetben a szociálpolitikai hatalom igen tekintélyes hányadát az 
önkormányzatok gyakorolják. A magam részéről alapvető demokratikus értéknek és 
sikernek könyvelem el azt a politikai és közjogi fejleményt, hogy erős, autonóm önkor
mányzatok jelentős politikai súllyal rendelkeznek — nem csupán a szociális kérdésekben. 
A másik szemem sír, mert például a szociális ügyek kezelésében a közigazgatás szaksze
rűsége és hatékonysága siralmasan alacsony szinten áll, amit csak tetéz az, hogy a 
kormány (a Népjóléti Minisztérium) és az önkormányzatok közötti együttműködés 
minimális technikai feltételei sincsenek meg akkor, amikor a Minisztériumnak elvileg 
3200 önkormányzattal közvetlenül kellene együttműködnie.

2.3.2. A hiányzó ellátási struktúra

Mindenki, aki szociálpolitikával foglalkozik, tudja, hogy a szociális problémákkal foglal
kozó intézmények közötti együttműködés minimális, hogy nem alakultak ki egy differen
ciált intézményközi munkamegosztás feltételei, a megfelelő eseteket a megfelelő helyek
re eljuttató mechanizmusok. Jó, ha valaki foglalkozik a problémákkal, és csak másodlagos 
kérdés, hogy valóban az foglalkozik-e az adott problémával, esettel, klienssel, akinek 
kellene. Ha ehhez még hozzászámítjuk azt is, hogy a szociális ellátás hazai intézményei 
egy ideális struktúra két margóján épültek ki — ahol egyik oldalon vannak a nagy, totális 
gondoskodást biztosító börtönizált — hospitalizált bentlakásos intézmények, a másik 
oldalon az igen gyenge támogatást nyújtó eseti segélyek és a szociális étkeztetések — , 
és a két margó között alig van valami, akkor jogosnak tűnik az az igény, hogy végre az 
egésznek a struktúráját is meg kellene csinálni.

Sajnos a törvénykezés, mint műfaj, erre is alkalmatlan. Nem a törvényelőkészítő 
minisztériumi hivatalnokok és nem a parlamenti képviselők dolga az, hogy megmondják, 
kitalálják, hogy mondjuk holnaptól mit kell csinálnia egy szociális munkásnak egy 
alkoholista klienssel, és hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a kliens meg
kaphassa a tisztes, neki való és járó ellátást. A törvény csak akkor biztosíthat jogi, 
pénzügyi kereteket, ha van olyan szakmai rutin és muníció, amihez hozzá lehet rendelni 
a törvény által biztosítandó feltételeket.

3. Dilemmák, elvbéli kényelmetlenségek

Az előzőekben arra a kérdésre próbáltam válaszolni, hogy mire nem alkalmas a szociális 
törvény, azzal a szándékkal, hogy érzékeltessem: amire nem alkalmas, azt nem is kell 
elvárni tőle, nem is kell megpróbálni elérni általa, még akkor sem, ha amúgy jogos, 
értelmes célokról, elvárásokról van szó.

Még mielőtt arra a kérdésre megpróbálnék válaszolni, hogy „akkor meddig lehet 
elmenni?”, arra a nem mellőzhető kérdésre is válaszolni kell, hogy „no de, melyik
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úton?”. Meg kell vallanom, egy szociológus számára ezek a legkényelmetlenebb dilem
mák. A tudomány művelése ugyanis mindig feltételezi annak alapelveihez, univerzális 
normáihoz való ragaszkodást, az elvszerű következetességet, ezzel szemben a törvény- 
alkotásnak szükségszerűen kompromisszumokkal kell operálnia, még az elvek szintjén 
is.

Ebben a fejezetben tehát az elvi kompromisszumok és félutas megoldások kény- 
szerűsége mellett fogok érvelni.

3.1. A törvény „műfaja ”
3.1.1. Alkotmányos típusú deklarációk vagy aprólékos részszabályozás

A törvény mint a szociálpolitika alaptörvénye lett beharangozva, maga a név is nagysza
bású kerettörvényt sejtet, amit meg is lehet érteni a szociális válság újszerű és hatékony 
kezelését váró politikai közhangulatban. Ebből a szempontból egy alapvetően alkotmá
nyos jellegű deklarációkból építkező törvény szükségessége rajzolódna ki, amely az 
alapelvek és alapértékek meghatározására koncentrál. Ilyen műfajúak általában a nyu
gat-európai szociális alaptörvények is. Az ilyenfajta deklarációkkal az a baj, hogy ezen a 
szinten mozogva csak olyan reményteli várakozásokat lehet megfogalmazni, amelyekkel 
egyrészt „tele a padlás”, másrészt rendszerint nem sok konkrét, kézzel fogható, gyakorlati 
következmény származik belőlük. (Elrettentő példának ott vannak az előző rendszerben 
született ifjúsági vagy közművelődési törvények, amelyek noha jó szándékú, kulturált 
elveket rögzítettek, lényegében soha semmi nem vált belőlük gyakorlattá.) Egy cizellált, 
a szociálpolitika minden részletét aprólékosan szabályozó törvénnyel két baj volna. 
Egyrészt, nem lehetne megcsinálni, nemcsak a terjedelme miatt, hanem azért sem, mert 
számos részprobléma szabályozásának még a „nyelvtana” is hiányzik a magyar törvény- 
alkotásban, így például a magam részéről még semmilyen közszolgálat szabályozásában 
nem láttam megoldva a szolgáltatások minőségi normáinak és garanciáinak a kérdését. 
Másrészt viszont, a részletek között könnyen elveszhetne az, hogy a törvény a szociálpo
litika egészének irányáról és elveiről is mondjon valamit, annyit, amennyit lehet.

3.1.2. Radikálisan előíró vagy konzervatívan szabályozó

Az előző fejezetben jeleztem, hogy lehetetlenség a törvény által radikálisan megváltoz
tatni a szociálpolitikai rendszert. Viszont ha a törvény csak a meglevő intézményekről és 
gyakorlatokról szólhat, esetleg azok működésének szabályait rögzítheti, akkor ebben az 
esetben a törvény konzerválja azt a rendszert és azt a gyakorlatot, amelyről bebizonyo
sodott, hogy alkalmatlan a problémák megoldására.
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3.2. A törvény „ iránya ”
3.2.1. Perspektivikus, a jóléti államiság megteremtése felé mutató alaptörvény 
vagy válságkezelés

Az előző pontban jelzett dilemma nem csupán politikai ízlések és stílusok dilemmája. 
Bármennyire is kényelmetlen egymással szembeállítani, de szembeállítható az, hogy mit 
tekintsen a törvény fontosabb problémának, a szociális ellátások problémáit, vagy a 
szociális válság problémáit. Ha az előzőt, akkor — figyelembe véve az előzőekben jelzett 
súlyos korlátozó körülményeket is — a törvény alapvető célja az, hogy egy a jelenleginél 
humánusabb, szakszerűbb, hatékonyabb stb. rendszer megteremtése felé tegye meg a 
megtehető lépéseket. Ezeket az irányokat, értékeket címkéztem a címben a „jóléti állam” 
— tudom, nem egyértelműen értett — címkéjével. Amikor ez az irány a rendszer 
reformját tekinti prioritásnak, ezzel egy konfliktust is felvállal a mindig is tehetetlenségi 
pályán mozgó, konzervatív természetű intézményekkel, bürokráciákkal és az azokat 
képviselő szakemberekkel, hiszen változásukat, pályájukról való kimozdulást akarja 
kikényszeríteni. Bármennyire is érthetők és elfogadhatók ezek a reformszándékok, nagy 
probléma velük az, hogy — durván fogalmazva — túléli-e a lakosság azt az időt, amíg a 
jobb ellátások és intézmények kialakulnak?

Ha az azonnali válságkezelés az elsődleges cél, akkor tudomásul kell venni, hogy a 
válságot csak a már meglévő aktorok tudják kezelni a meglévő tudásukkal, és ebben az 
esetben nincs mód az intézmények komolyabb átalakítására, úgy kell őket védeni és 
támogatni, ahogy vannak. Azaz, tudomásul kell venni, hogy nem túl szakszerűen, nem 
túl humánusan, nem túl hatékonyan stb. igyekeznek megoldani feladatukat.

3.3. A törvény „ címzettje ”
3.3.1. A társadalom egésze vagy a szegények

Értelmes politika nemcsak a társadalom egy szűk rétegével akar foglalkozni, hanem az 
egészével. Már csak alantas önérdekeiből is így tesz: a választóinak kell ígérnie és 
nyújtania valamit. Ez az elv a nyugati fejlődésben kb. abban a formában érvényesül, hogy 
a társadalom politikai és kormányzati „kezelésének” az eszköze a — tágan is értelmez
hető — szociálpolitika, amely valamilyen értelemben biztonságot és (esély)egyenlőséget 
ígér a társadalom valamennyi tagja számára. Azért, hogy a biztonság értéke az egész 
társadalomra vonatkoztatható legyen, két értelemben szokás használni, egyrészt valami
lyen általánosan érvényes minimumok garantálásának értelmében, másrészt, a már 
megszerzett nívó, státusz védelmének az értelmében.

Szociológiai megfontolások is hozzájárultak e politikai tétel közhellyé válásához: a 
történetileg korábban kialakult szegénygondozási formák ugyan sokat segítettek abban, 
hogy a szegények is meleg ételhez jussanak, hogy fedél legyen a fejük felett, ugyanakkor 
ezek az eszközök maga a szegénység szempontjából tökéletesen hatástalanok. Attól 
ugyanis, hogy egy szegény enni kap az ínségkonyhán és aludhat a menhelyen — még 
szegény marad...
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A szegénypolitikákról kevés jót lehet mondani, ám a legrosszabb, ha van szegénység, 
de a politika erről nem vesz tudomást. Itt és most van szegénység, és az igen-igen 
szegényes, jóval a minimális alatti szintek garanciája is alig finanszírozható. És innen 
nézve megkérdőjelezhetetlen annak a szándéknak a tisztessége, jogossága, hogy a 
szűkösen újraelosztható javakat a leginkább szűkösséget szenvedőkhöz kell megpróbálni 
eljuttatni...

3.4. A törvény „tárgya”

Ebben a részben azokról a dilemmákról szeretnék szólni, hogy kit szabályozzanak, kire 
vonatkozzanak a szociális törvény előírásai.

3.4.1. Csak az állami intézmények vagy minden szociálpolitikai intézmény

Hogy az állam szociálpolitikai szerepvállalásának feladatait és szabályait rögzítenie kell 
a szociális törvénynek, az soha semmilyen formában nem kérdőjeleződött meg, erről 
biztos, hogy szólnia kell a törvénynek. No de, mennyiben, hogyan szólhat a nem állami 
szektorról?

Kellene, hogy szóljon, több okból is, az igazi baj csak az, hogy különböző megfonto
lásokból teljesen különböző irányokba kellene hatni a nem állami szektorra, és könnyen 
elképzelhető, hogy ezek a hatások kioltják egymást.

Egyik oldalról ugyanis, az teljesen világos, hogy mind a szociálpolitika politikai 
értelemben vett pluralizálása (azaz: különböző értékek, akaratok, célok, valamint a 
hozzájuk rendelt politikai eszközök szélesebb skálájának megjelenése), mind a szociál
politika erőforrás-hiányainak (anyagi, emberi és erkölcsi forráshiányainak egyaránt) 
enyhítésében a legnagyobb mobilizálható tartalék a nem állami szektor térnyerésének 
lehetőségében van. Ebből a szempontból a törvénynek alapvetően legitim feltételeket 
kellene biztosítania a nem állami kezdeményezések számára, ezen keresztül bátorítani, 
stimulálni kellene nagyobb szerepvállalásukat.

Ez szépen hangzik, ám a másik oldalról, azonnal két oldalról is kemény korlátozó 
feltételeket is meg kellene határozni. Az egyik ezek közül viszonylag könnyebb feladatnak 
tűnik, hogy ti. addig, amíg az állam szerepvállalásának nincsenek meg a rögzített határai 
és mélységei, addig senki nem tudhatja, hogy mire valók a nem állami szervezetek. 
Minden normális világban a nem állami szervezetek valamilyen racionális, átlátható 
viszonyban vannak az állammal, közigazgatási és ellátó intézményeivel, akár együttmű
ködnek, akár versenyben állnak velük, akár pressure group-ként, érdekképviseletként 
befolyásolni akarják azok működését stb. Ehhez képest, lássuk be, sajnos, most éppen 
nincs Magyarországon olyan kiismerhető, átlátható állami szociálpolitikai rendszer, 
amelyhez racionálisan lehetne viszonyulni. Már pedig addig, ameddig ilyen nem jön 
létre, lényegében minden elvárás esetleges és megalapozatlan a nem állami szektor 
szerepét illetően. És hadd tegyem hozzá, megalapozottak azok a félelmek és gyanúk,

80



hogy az állam itt vagy ott, vagy mindenhol úgymond: „ki akar vonulni a szociálpolitiká
ból”.

A másik probléma, ha lehet, még súlyosabb. Mindenhol a világon megfigyelhető az, 
hogy tekintettel arra, hogy a szociálpolitikainak kezelt nem állami aktivitások jelentős 
direkt és indirekt (adó) támogatásokat és könnyített gazdálkodási feltételeket élveznek; 
valamint arra, hogy a szociálpolitikai szolgáltatások és szolgálatok kliensei mindig is 
gyenge érdekképviseleti pozíciókkal rendelkeznek a szolgáltatókkal szemben, az állam 
mindig és mindenhol igen-igen keményen szabályozza, korlátozza a nem állami szektor 
működését. Ebbe a szabályozási körbe beletartoznak pénzkezelési szabályok, a működési 
engedélyek megadásának szabályai, ezen belül is szakképesítési, kvalifikációs szabályok, 
a diszkrimináció lehetőségét kizáró szabályok stb. Ha ilyenek nincsenek, akkor senki 
nem akadályozhatja meg azt, hogy szélhámosok ügyeskedjenek és machináljanak pén
zekkel a szociálpolitika ernyője alatt, hogy dilettánsok, szadisták „ápoljanak” és „kezel
jenek” öregeket vagy gyerekeket. Nos, ilyen típusú szabályok felállításához és érvé
nyesítéséhez semmilyen feltétellel nem rendelkezünk. Nincs, aki felállítson ilyen szabá
lyokat, nincs olyan szerv és intézmény, amely érvényesítené azokat, és alapvetően hiányzik 
az a kultúra, amely érzelmektől és hisztériáktól mentes, „korrekt, úriemberi” együtt
működést tenne lehetővé az állami szabályozó és a nem állami végrehajtó között. 
Mindezzel egy pillanatig sem szeretném azt sugallni, hogy nincs szükség a konszolidált 
nem állami szerepvállalásra, normális feltételeinek megteremtésére, sőt, nagyon is azt 
gondolom, hogy ezeknek a feltételeknek a megteremtését tudatos stratégiák alapján 
azonnal meg kell kezdeni, de azért azt is gondolom, hogy ezek híján illúzió a nem állami 
szektor mindent megváltó hatalmában reménykedni.

3.4.2. Központi állam vagy önkormányzat

Az előző fejezetben egy mondatban, evidenciaként leszögeztem, hogy az állam feladata
ival mindenképpen foglalkoznia kell a szociális törvénynek. Hogy hogyan kell foglalkoz
nia, ennek számos problémáját jeleztem már a korábbiakban. No de, kinek a feladatairól 
beszélünk akkor, amikor állami feladatról beszélünk, és milyen megosztásban?

A korábbiakban már szintén volt róla szó, a jelenlegi feladatmegosztásról a hatásköri 
törvény rendelkezik, alapvetően az önkormányzatokra ruházva a szociálpolitikai végre
hajtói hatalmat. Ezt a konstrukciót politikai megfontolások alapján (hogy ti. decentra
lizálja, ezáltal demokratizálja a hatalomgyakorlást) értékesnek, jónak minősítettem, 
ugyanakkor szociálpolitikai hatását tekintve siralmasan rossznak tartom. Rossz azért, 
mert kiiktat a döntéshozatalból minden szakszerűséget. Laikus politikai testületek hoz
nak csak politikai mérlegelés alapján, politikai céljaik függvényében szociálpolitikai 
döntéseket. Ha kevés a pénz, nem fizetnek segélyeket, és ha így marad, akkor egészen 
bizonyosan a választások előtt szavazatvásárlási szándékkal ugrásszerűen meg fognak 
nőni a segélykeretek. A segély pedig nem erre való...
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Itt azt a problémát lehet felvetni, hogy a mindenkori többségi akaratot reprezentáló 
önkormányzatiság nem jelent kellően hatékony kisebbségvédelmi garanciákat, márpedig 
a szociálpolitika akkor és attól tud hatékonyan és demokratikusan működni, ha speciális 
helyzetben és kisebbségben levők számára is tisztes ellátásokat tud nyújtani.

Mindebből az következik, hogy a központi állam jelentősebb szerepvállalására van 
szükség a szociálpolitikában. Ezzel az állítással sokan egyetértenek, de valószínű, hogy 
az állítás népszerűségének sokat árt, ha megpróbáljuk számba venni, hogy milyen 
eszközei vannak a központi államnak.

Tud saját végrehajtási, kormányzati eszközeivel rendszereket üzemeltetni. Legalábbis 
elvileg, ugyanis ehhez megfelelő intézményi kapacitásai semmilyen vonatkozásban nin
csenek.

A másik, „lágyabb” megoldás az önkormányzatok szabályozása, az önkormányzati 
feladatok pontosabb körülírása. Ez, valószínű, sokat javíthatna a szociális ellátások 
színvonalán, ám szélsőséges esetben annyira csökkenthetné az önkormányzatok moz
gásterét, döntési szabadságát, hogy azzal magát az önkormányzatiság értékeit is meg
kérdőjelezhetné.

3.5. A törvény „pénzkezelése ”

Nem mondtam ki, de az előzőek szerint nyilvánvaló: az önkormányzatoknak továbbra is 
fontos szerep kell, hogy jusson a szociálpolitikában. Ha ez így van, akkor további nyitott 
kérdés az, hogy hogyan lehet állami pénzeket rendelni az önkormányzati feladatokhoz?

3.5.1. Inaktív (szociális) normatíva vagy intézményi, címkézett normatíva

Nem fogok tudni újat mondani, legfeljebb az előzőekben elmondottakat rendszerezem 
a pénzek szempontjából.

Az inaktív normatíva (vagy, ha egy kicsit jobban célzottan előállítható: szociális 
normatíva) típusú pénzeknek az a nagy előnyük, hogy a helyi igényekhez és adottságok
hoz, valamint a helyi prioritásokhoz rugalmasan igazítható pénzfelhasználást tesznek 
lehetővé a szociálpolitikában. Ez a rugalmasság jó esetben még innovatív intézményi 
fejlesztéseket, reformokat is eredményezhet. Két nagy baj van vele, és ha úgy tetszik, a 
bajai épp azok, mint az előnye: a rugalmassága.

Egyrészt mindazok az intézmények, amelyeket az inaktív normatívából kellene fenn
tartani, folyamatos életveszélyben vannak.

A másik baj az, hogy az inaktív normatívából finanszírozott ellátások olyannyira 
rugalmasak szoktak lenni, hogy egyenesen kiszámíthatatlanok: nem lehet tudni, hogy 
van-e, hogy mennyi van, hogy ki kaphatja meg elvileg és ki gyakorlatilag is stb.

A címkézett normatívákat csak adott célra, általában csak adott intézmény üzemel
tetésére lehet fordítani. Az ilyen forrásból finanszírozott ellátásokat, intézményeket 
jól-rosszul, de lábon lehet tartani, meg lehet őket menteni az összeomlástól. Ez hatalmas
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előny. Meg hátrány is. Egy jó normatíva mindig konzervatív, akkor működik jól, ha 
konzerválja a fennálló viszonyokat. Ha az intézmények konzerválását az összeomlás 
perspektívájával vetjük össze, akkor ez a remélhető legnagyobb siker. Ha azokkal a — 
jogos — társadalmi és szakmai elvárásokkal, hogy milyennek kellene lenniük ezeknek 
az intézményeknek: akkor a legnagyobb kudarc.

Ezeknek a szempontoknak a mérlegeléséhez figyelembe kell vennünk a normatívák 
objektív elvi lehetőségeit is. A normatíva nem lehet alkalmas eszköz reformok, struk
túraátalakítások finanszírozásához.

Ha igazam van, akkor ebből az az eretnek tétel is következik, hogy nem jogosak 
azok a sirámok, amelyek az alacsony önkormányzati normatívákról szólnak, azok ugyanis 
relatíve még nagystüűek is a meglevő ellátások fenntartásához. Az viszont sajnos igencsak 
igaz, hogy ilyen finanszírozási feltételekkel és konstrukciókkal az intézményi struktúrák 
átalakítása csak hiú ábrándozás, mind lokális, mind országos szinten.

3.5.2. Pénzbeni segély vagy természetbeni szolgáltatás

Ezt a két dolgot általában úgy kezelik, mintha volna átjárás a kettő között, noha, azt 
hiszem, természetüknél fogva két nagyon különböző dologról van szó.

A pénzkezelésnek vannak olyan általános szabályai, amelyeket a szociális pénzek 
esetében is meg kell próbálni betartani. Pénzeket unalmas hivatalok és adminisztrátorok 
szoktak kezelni, alapvetően a bizonylatolás elveit követve, papírokat és aktákat tologatva, 
az ügyfél személyes jelenlétét és egzecíroztatását lehetőleg teljesen kiiktatva.

Ettől a menetrendtől mindenben eltér a szolgáltatások menetrendje, ahol valóban 
személyre szólóan kell felderíteni a problémák mibenlétét, a problémákat és a reálisan 
bevethető eszközöket gondosan mérlegelve egyénileg és egyedileg kell megteremteni a 
beavatkozás lépéseit, fázisait; szóval a szolgáltatások munkamenete nem „taylorizálha- 
tó”, nem szervezhető „szalagra”, épp ezért mindig magasan kvalifikált szakemberek 
jelenlétét és munkáját is feltételezik.

4. Egy kis kitérő, avagy a késleltetett bevezetés: minek akkor ez az egész 
törvény?

Ha az előzőekben meggyőzően érveltem, akkor az elmondottak reményvesztett konklú
ziók levonására adnak okot:

a) A szociális törvény által nem lehet azokat a célokat elérni, amelyeket az emberek 
várnának tőle,

b) a reálisan kitűzhető célok és elérésük kapcsán elvileg feloldhatatlan dilemmákon 
kellene felülkerekedni.

Akkor meg, tényleg, mire ez a felhajtás?
Hogy miért kell szociális törvényt kidolgozni, erre vannak cinikus meg kevésbé cinikus, 

sőt egészen komoly érveim. A cinikus válasz az, hogy csak. Mert be lett harangozva,
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mert a Minisztériumnak produkálnia kell valamit, amit Szociális Törvénynek lehet 
nevezni, egy hasonló nevű valamit a kormánynak is a parlament elé kell terjesztenie, és 
a parlamentnek is produkálnia kell valamit a nagyérdemű publikumnak. És hogy igazán 
cinikus legyek: tök mindegy, hogy mit. A kevésbé cinikus válaszom úgy szólna, hogy a 
szociálpolitikai joganyagban akkora a káosz, hogy ha rendet nem is lehet csinálni, 
legalább egy „törvényi kályhát” le kellene rakni, amitói el lehet kezdeni mondjuk a 
rendeletalkotási tánclépéseket.

Az alig cinikus válaszom az, hogy mivel a szociálpolitikában sincsenek nagy ugrások, 
a kicsi toporgásokat annál inkább korán kell elkezdeni.

Van egy igazán őszinte, komoly válaszom is, amit megpróbálok kétféleképpen meg
fogalmazni.

Egy olyan szétesőben, válságban levő, dezintegrálódó társadalomban, amelyet ko
rábban más eszközökkel sikeredett egyben tartani (teljes foglalkoztatás, ártámogatásra 
és naturális redisztribúcióra épülő életszínvonal-politika stb.), igen nagy a szociálpolitika 
tétje: meg kell óvni a társadalmat a szétszakadástól, a szétesésétől. Az a törvény, amely 
előtt mindenki egyenlő, az a törvényalkotás, amely mindenkit racionális, átlátható 
viszonyba helyez magával a társadalommal, a társadalmi integrálódást segíti.

Másik oldalról, a háború utáni nyugati társadalomfejlődésben a szociális jogokat 
mint az állam által garantált emberi szabadságjogok kiterjesztéseit fogadták el és 
intézményesítették. (Gondoljunk pl. nemzetközi szerződésekre, egyezségokmányokra, 
chartákra...) Az Európához való felzárkózásnak része az a törvény, amely mint az állam 
és polgárai közötti szerződés a szociális biztonságot, a szociális jogokat deklarálja.

Amikor szerződésről, racionalitásról beszélek, akkor ez azt is jelenti, hogy a jó 
szociális jognak nem föltétien a nagylelkű, gazdag ígéreteket tartom, hanem azokat a 
korrekt, egyértelmű „megállapodásokat”, amelyekből mindenki tudhatja, hogy adott 
esetben „mi van”, és „mi fog következni”. Szociálpolitikára hangszerelve: hogy mind a 
polgár, mind a hivatal tudhassa azt, hogy mi a „szociális eset”, és, hogy az adott esetben 
kinek hogyan kell eljárnia.

Ha a szociális törvény nem is tud jobb szociálpolitikát csinálni, mint ami van, de azt, 
ami van, egy törvénytől elvárhatóan átlátható és koherens formában, becsületesen 
rögzíteni tudja, akkor már megérte szociális törvényt csinálni.

5. Kevésbé társadalompolitikai, inkább „szegénytörvény”

A finanszírozási körülményekre, valamint az elemi erővel megjelent, társadalmi méretű 
szánalomra és méltányossági, szolidarisztikus igazságérzetre tekintettel a törvény legin
kább az abszolút nincstelenek számára próbál meg — ha a tisztesnek tekinthető 
minimumok alatti szinten is — az állam által garantált minimumokat, ellátási kötelezett
ségeket meghatározni.

Két esetben és formában tér el a koncepció ettől a prioritástól. Egyrészt az anyasági 
ellátások esetében, másrészt a szociális közigazgatás módosítására vonatkozó javaslatok 
nem egy szegénypolitikai menedzselésre való szervezetet céloznak meg, hanem egy
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„egészséges” társadalom társadalompolitikáját is megvalósítani képes állami, állam- 
igazgatási berendezkedést.

Mindezzel együtt, nem kívánnám vitatni a progresszív társadalompolitikai hatását 
annak a szegénypolitikai közegben fogant körülménynek, hogy az abszolút szegénység 
elleni biztonság garanciáit a koncepció az elvárható mértékben megfogalmazza, és az 
abszolút nincstelenség ellen majdnem az egész társadalom számára biztonságot tud 
teremteni.

5.1. Inkább válságkezelő, mint perspektivikus kerettörvény

Némiképp az előző prioritás ez, másképpen megfogalmazva. A törvény a legégetőbb 
politikai és szociális gondokra kíván reagálni. Ez indokolja azt is, hogy a pénzbeni 
ellátásokon nagyobb hangsúly van, mint a szolgáltatásokon, ott ugyanis azonnal is lehet 
hathatósát és látványosat cselekedni.

Ezzel együtt, a távlati perspektívák szempontjából fontos az, hogy a törvény legitim 
feltételeket teremt egy hatékony, differenciált struktúra kialakításához a szolgáltatások 
területén.

A jövőben elérendő jó szociálpolitika felé teendő lépések közül a magam részéről a 
szociális közigazgatás területén javasolt változásokat tekintem a legfajsúlyosabbnak. 
Szükségesnek és sürgősnek tekintem a szociális felügyelőségek kiépítését.

Egy demokratikus államhatalmi struktúrában elengedhetetlen a hatalmi ágak szét
választása, így a szociálpolitikában sem megkerülhető a végrehajtói és a felügyeleti-el
lenőrzési funkciók szétválasztása. Más megközelítésben ez azt is jelenti, hogy intéz
ményes formában szét kell választani a költségek minimalizálásában érdekelt tulajdo
nos-finanszírozót (az önkormányzatot) és a jogokban deklarált minimumok garanciáin 
őrködő felügyeletet. A szociális felügyeletek esetében az ellenőrizendő normatív krité
riumok alapvetően minőségi, szakmai természetűek lennének, ami azt is jelentené, hogy 
a felügyeletek legfontosabb feladata az lenne, hogy szektorsemlegesen működési enge
délyeket adnának ki és újítanának meg a szociálpolitikában tevékenykedő állami és nem 
állami szervezetek számára, hogy ellenőriznék a működés engedélyezéséhez szükséges 
kritériumok folyamatos betartását.

Ebben a javaslatban persze az az optimista hit, ha úgy tetszik, naivitás és benne van, 
hogy a kormány ezúttal kellően bölcsen önmérséklő tud maradni abban, hogy ne akarjon 
belefolyni a végrehajtásba, hogy ne akarjon irányítani. A szociális felügyeletnek nem 
azt kellene megmondania, hogy mit hogyan kell csinálni, hanem csak azt, hogy mit 
hogyan nem szabad csinálni, és ellenőriznie kellene, hogy amit nem szabad csinálni, azt 
ne is csinálják.
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5.2. Az újonnan meghatározott állami feladatok döntő többségükben központi, 
kormányzati feladatok

A koncepció nem kíván hatáskört elvonni az önkormányzatoktól, és tapasztalva azt, hogy 
az önkormányzatok már a jelenlegi feladataik ellátására is alig-alig képesek, nem ír elő 
új feladatokat az önkormányzatok számára.

Mindez természetesen nem jelentheti azt, hogy a törvény bizonyos esetekben ne 
tartalmazna korlátozó jellegű szabályozást az önkormányzatok által ellátandó felada
tokban is. Azt gondolom, hogy szociális feladatok vonatkozásában ez nemhogy megen
gedhető, de szükséges is.

5.3. Inkább célzott intézményi normatívák, kevésbé szabad rendelkezésű „szük- 
séglet-normatívák ”

A koncepció fontos sajátosságának tartom, hogy egyetlen intézménytípusra sem szünteti 
meg a célzott normatívát, sőt, elvileg megteremti új intézmények célzott normatívával 
történő támogatásának lehetőségét is. Nem azért fontos ez, mintha bárki túlzottan 
elégedett lenne az intézményrendszer színvonalával, területi és szakmai eloszlásával, 
sokkal inkább úgy értelmezem, mint a szándék jelét, hogy a lehetőségek szerint meg kell 
menteni az intézményeket a csődöktől, az összeomlástól.

6. Min csúszhat el a szociális törvény?
6.1. A politikai hisztérián

Azt hiszem, elég kimerítően érveltem amellett, hogy mindazokat a célokat, amelyeket a 
politika, az érdekképviseletek, a nyilvánosság, maga a társadalom megoldhatónak vél a 
szociális törvény által, nemhogy egy törvény, de maga a törvényalkotás sem képes 
megoldani. Durván, de lényegretörően: nem lehet törvénnyel, törvényekkel társadalmi 
jólétet csinálni. Az a kormányzati politika viszont, amely számos szociális problémára 
való reagálást a majd meghozandó Szociális Törvényre való hivatkozással odázott el, túl 
nagy reményeket támasztott a törvénnyel szemben.

Sajnos, ebben a helyzetben nem lehet előre kiszámítani az érdekképviseletek, a 
parlamenti és a parlamenten kívüli politikai ellenzék reakcióit. Nem akarnám a kor
mányzatot minden körülmény között menteni, mint jeleztem, számos kritikát jogosnak 
tartok a szociális törvény megalkotása és beharangozása körül. Amitől mégis félek, az 
az ordító, az ország lakosságát ismét alapjaiban félrevezető szociálpopulizmus és szociális 
demagógia, amelyik a jólét megteremtésének realitását próbálná meg elhitetni, és amely 
politika — megvalósulása esetén — csak a teljes krachot eredményezné. Szóval, nagy 
erőpróba lesz ez a parlamenti pártoknak, elsősorban a kormánykoalíció pártjainak, hogy 
mennyire lesznek képesek önmérséklően nem beszállni a megalapozatlan ígéretekkel 
való licitálásba.
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6.2. Pénz, pénz, pénz...

Az teljesen világos, hogy szociális programokat nem lehet pénz nélkül végrehajtani, és 
amellett is hosszasan érveltem, hogy a törvény nem tud, vagy csak fedezetlen, inflációs 
pénzt tud csinálni. A törvény jó esetben is csak üres rovatokat tud meghatározni a 
költségvetésben, ahova — szintén jó esetben — át lehet csoportosítani valamelyik 
„nem-jóléti” ágazatból.

Azt a véleményemet is kifejtettem már, hogy a szociális törvény legnagyobb, a 
demokratikus társadalomfejlődés szempontjából legjelentősebb tétjének azt tartom, 
hogy rögzítse azt a politikai gesztust, hogy milyen formában kíván szerződést kötni a 
szociális jogok területén az állam a polgáraival. Vagyis, az üres költségvetési rubrikákat 
fontosabbnak tartom annál, hogy mikor, mennyi pénz kerül a rovatokba. Annál inkább 
gondolom így, mivel tudom, hogy sok valódi pénz úgysem kerülhet most, azonnal a — 
bármilyen szociális — költségvetési rovatokba. Mindenképpen el kell kerülni, hogy a 
törvényt olyan műveletek szerint formálják, amelyek azt a látszatot keltik, hogy pénzt 
is lehetne most mindjárt előteremteni. Ebben az esetben ugyanis az elvek devalválód
nának és teljesíthetetlen elvárások keletkeznének a törvény nyomán. Mindezek ellenére 
még lehetünk optimisták.



Hozzászólások

Havas Gábor

Abból a dilemmából indulnék ki, amelyik itt többször és hangsúlyosan felvetődött. A 
készülő szociális törvénynek szerintem is két funkciót kell betöltenie. Az egyik funkció, 
hogy lerakja a szociális piacgazdaság követelményeinek megfelelő európai szintű jóléti 
szociálpolitika alapjait, hogy formába öntse a szociális jogok minimumára vonatkozó 
társadalmi konszenzust, a másik pedig az, hogy valamilyen megoldást kínáljon az átme
netből fakadó rendkívül súlyos szociális problémák kezelésére, vagyis, ahogy Krémer 
Balázs fogalmazott, menedzselje a válságot. Az én véleményem szerint ez a két funkció 
nem feltétlenül mond élesen ellent egymásnak, noha kétségtelen, hogy feszültségek 
keletkeznek, ha a két szempontot a törvényben egyeztetni akarjuk.

Én azt gondolom, hogy a törvénytervezet a jelenlegi formájában az első funkciót 
jobban kielégíti mint a másodikat. Mire alapozom ezt? Egyrészt a benne megfogalmazott, 
illetve célul kitűzött támogatási formák nagyjából lefedik azokat az élethelyzeteket, 
amelyekből részleges vagy teljes ellátatlanság, illetve emberhez méltatlan élet következ
het, és valamilyen megoldást kínálnak az ezekből fakadó hátrányok mérséklésére.

Egy következő ok, ami miatt az első funkció kielégítésére alkalmasnak tartom ezt a 
törvénytervezetet, az, hogy elfogadható egyensúlyt teremt a költségvetés erősen korlá
tozott lehetőségei és a rászorultság támasztotta igények között. Fontos eleme a javas
latnak, hogy igyekszik kiküszöbölni a korábbi szociálpolitikai rendszer egyik legszem
betűnőbb fogyatékosságát, nevezetesen azt, hogy egyszerre volt pazarló és szűkmarkú. 
Megnyitja az utat egy sokkal kevésbé pazarló szociálpolitika felé azzal, hogy sokkal 
célzottabb támogatásokat javasol.

További erénye a szociális törvénykoncepciónak, hogy meg kívánja szüntetni az 
érdemes és érdemtelen szegény közötti különbségtételt, amely — mint tudjuk — nagyon 
erősen rányomta a bélyegét a korábbi szociálpolitikára.

További nagy előnye a tervezetnek — és a régi rendszerhez képest talán ez a 
legnagyobb elmozdulás — , hogy normatív alapra kívánja helyezni a legtöbb javasolt 
támogatásfajtát, s noha apró stilisztikai észrevételnek tűnik, én még azt is fontosnak 
tartom, hogy segély helyett támogatásokról beszél.

A javaslat nemcsak a szegénység, hanem az elszegényedés problémáját is kezelni 
próbálja. A lakásfenntartási támogatás például tipikusan olyan támogatásfajta, amely, 
ha jól van kitalálva, megakadályozhatja vagy fékezheti a lecsúszást.

Mindez így tökéletesen rendben lenne akkor, ha egy bejáratott szociális piacgazgda- 
ságban lennénk, de nem ott vagyunk. (Arról van szó, hogy szétesett az az egész korábbi 
integrációs rendszer, amely begyakorolt játékszabályok és alkalmazkodási stratégiák 
segítségével többé-kevésbé integrálta a társadalom tagjait. Tudjuk, hogy ennek az in
tegrációs rendszernek milyen súlyos fogyatékosságai voltak, hogy mennyire nem műkö
dött teljesértékűen, é: hogy bizony voltak szép számmal olyanok, akiket alig vagy
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egyáltalán nem integrált, mégis voltak olyan elemei, amelyek még a legmarginálisabb 
csoportoknak is kínáltak bizonyos integrációs esélyeket, a társadalom többségének pedig 
— ha sokszor jelentős önfeladás és veszteség árán is — megadták a biztonságot. Ilyen 
volt a teljes foglalkoztatás, amely a „közveszélyes” munkakerülés üldözésével, a kapun 
belüli munkanélküliséggel, a vattaember-státusszal és minden egyéb nyomorúságával 
együtt azért mégiscsak erősen integráló hatású tényező volt. Ilyenek voltak a második 
gazdaságnak az alsó társadalmi csoportok számára is elérhető formái.

Integráló funkciója volt a házilagos lakásépítésnek. Ennek két fontos eleme volt: a 
kaláka és a kedvezményes hitelkonstrukció. Ezek közül a kedvezményes hitelkonstrukció 
a rendszerváltással eltűnt.

Integráló hatásúak voltak azok a mobilitási csatornák is, amelyek az alsó társadalmi 
csoportok számára is teremtettek bizonyos esélyeket, elsősorban az iskolarendszer révén. 
Az általános iskoláról ezer tanulmány leírta, hogy micsoda szelekció működött benne, 
de a nyolcadik osztályig valahogy mégiscsak elrángatta a gyermekek túlnyomó részét, 
a szakmunkásképzés pedig a maga összes ellentmondásával együtt, a hiányszakmák 
révén sokakat eljuttatott, ha nem is az igazi szakmunkás státuszig, de valamiféle előre
lépést jelentő közbenső pozícióig. Most az iskolarendszerben is olyan folyamatok zaj
lanak, amelyek a dezintegrációs tendenciákat erősítik. Borzasztóan erős a közép- és 
felsőosztályhoz tartozó szülők nyomása annak érdekében, hogy a szelekció előbb kez
dődjön, ne a nyolcadik osztályban.

Megrendült egy másik nagy integrációs rendszer, a társadalombiztosítás is. Ezen 
belül a nyugdíjrendszer soha nem volt igazán integráló hatású, de az egészségügy az 
állampolgári jogon biztosított ellátással igen, hiszen az elvi lehetősége sem merült föl 
annak, hogy valaki ellátatlan maradjon. Ma viszont ez az elvi lehetőség felmerül, az 
1975. évi II. törvény módosított változatában ugyanis expressis verbis kimondatik, hogy 
vannak olyan felnőtt magyar állampolgárok, akik nem jogosultak egészségügyi ellátásra.

Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a rendszerváltásnak vannak végleges 
vesztesei. Például azok a százezrek, akik az ún. vattaember funkciót töltötték be az 
előző gazdálkodási szisztémában és akik bizonyos életkoron felül és bizonyos iskolá
zottságon alul már szinte bizonyosan nem fognak tudni visszaintegrálódni a munkapiacra.

A legsúlyosabb a helyzet azokban a térségekben, ahol a rendszerváltás összes nega
tívuma együtt jelentkezik. Ott tehát, ahol nagyon erős társadalmi szelekció zajlott le az 
elmúlt években, ahonnan elvándoroltak a magasabb státuszú, iskolázottabb társadalmi 
csoportok, ahol csak a szegények maradtak, ahol a munkanélküliség különösen magas, 
ahol a tsz-ek még inkább összeomlanak mint másutt, ahol nincs infrastruktúra, és ahol 
ennélfogva az új vállalkozások beindításának, a holtpontról történő elmozdulásnak szinte 
valamennyi feltétele hiányzik. Ezekben a térségekben a lakosság többsége a végleges 
vesztes kategóriába tartozik, beleértve a fiatalokat is, akik úgy lépnek ki az iskolából, 
úgy lépnek be a felnőtt korba, hogy semmilyen perspektívájuk nincs.

Mindezeket a szempontokat figyelembe véve azt gondolom, hogy a szociális törvény- 
javaslat önmagában a válságmenedzselés nagyon-nagyon súlyos problémáival érthetően 
nem tud megbirkózni, és nem tudja garantálni azoknak a szereplőknek a sokaságát sem,
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akik közreműködhetnének abban, hogy a törvénytervezetben megfogalmazódó óhajok 
— például hogy az egyén aktívan vegyen részt a saját sorsa alakításában, aktív szereplője 
legyen annak, ami vele történik — teljesüljenek. A szükségletekhez képest mindenesetre 
keveslem, hogy a szociális törvénytervezet 40 milliárdos éves költségéből csak 3 vagy 4 
mrd Ft-ot terveznek az intézményhálózat bővítésére. Ismétlem, a legkülönfélébb ani- 
mátorok sokaságára van szükség. Nemcsak a szociális munkásokra gondolok. Egy 
sokszereplős modellnek kellene kialakulnia, amely képes olyan folyamatokat gerjeszteni, 
amelyek révén még a leghátrányosabb helyzetben levők is közelebb kerülhetnek az 
integrálódás esélyéhez.

dr. Taiyigás Katalin

Krémer Balázs első kérdésére, hogy lehet-e szociális törvényt alkotni vagy sem, szerintem 
is helyes az a válasz, hogy egy törvény semmi esetre sem elég. Magyarországon ma 
szükség van folyamatos szociális törvénykezésre.

Az elkészült koncepcióval egyetértek. Minden pontjában világos. Azt az alapelvet 
követi, hogy egyértelmű jogszabályok határozzák meg a jogosultságokat és kevésbé 
érvényesüljön a méltányosság és az érdemesség. Azonban abban a kettősségben, hogy 
egy jóléti állam felé mutasson-e a törvény, vagy pedig válságkezelő legyen, úgy gondolom 
én is, hogy háttérbe szorult a válságkezelés. Pedig a válságkezelésről itt és most nem 
lehet lemondani

A vitához azzal szeretnék hozzájárulni, hogy konkrét helyzetet és problémát mutatok 
be.

Vizsgálatunk színhelyén, a VII. kerületben 82 000 lakos él. A lakásállomány 27,4 
százaléka komfort nélküli.

A nyugdíjasok aránya 30 százalék. 1992 februárjában 10 000 a nyilvántartott mun
kanélküli, s a leszázalékolt, rokkantnyugdíjból élők ugyancsak tízezres nagyságrendű 
csoportot alkotnak. Elsősorban ők nem tudták kifizetni a növekvő rezsiköltséget. Bu
dapesten 1990-ben az összes közüzemi díjhátralékos lakossági számla 226 270 db, ennek 
forintértéke 246 247 000 volt, 1991-ben 510 374 db volt, 878 048 000 forint értékben. A 
VII. kerületben 1991 december hónapban 264 450 700 forint hátralékot tartottak nyilván, 
és kikapcsoltak 1882 db árammérőt, 528 gázmérőt.

Erre a kihívásra az emberek kétféleképpen reagálnak. Vannak, akik erejük teljes 
megfeszítésével és szükségleteik végletekig való leszorításával eleget tesznek a fizetési 
kötelezettségeiknek. A lakbér, a víz-, gáz- és villanyszámla stb. kifizetése után ugyan 
eilig marad pénzük, s ha elromlik a gázfűtés, hidegben toporognak a lakásban, mert 
javításra már végképp nem maradt pénzük, de jelentős nélkülözések árán is fizetnek.

A  másik reakció az eleinte talán tudatos, de gyakran ideológiává is váló fizetésha
lasztás, majd fizetésmegtagadás. Ezek a családok azonban előbb-utóbb az otthontalanok 
számát fogják szaporítani, a megmaradó jövedelmük ugyanis a mindennapi szerény 
életvitelhez éppenhogy elég.
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A Fővárosi Munkaügyi Hivatalnak a VII. kerületre vonatkozó adataiból az derül ki, 
hogy a 82 ezer lakosból nyugdíjas 30%, rokkantnyugdíjas 10%, nyilvántartott munka- 
nélküli 10%, ami jellemzi a szociális probléma méreteit.

A szociálpolitikai krízis által legfenyegetettebb a nyugdíjas réteg. A nyugdijak olyan 
alacsonyak, hogy én ügy érzem, ők a vesztesei már a jelenlegi, de még inkább az ezután 
következő időszaknak — még jelentős nyugdíjemelés esetén is.

A példaként elmondottak jelzik, hogy a válságkezelésről nem feledkezhetünk meg 
a szociális törvény megalkotásakor.

És még egy kérdésben — úgy gondolom — vitám van Krémer Balázzsal, ez pedig 
az intézményrendszer radikális átalakításának kérdése.

Az elmúlt években a különféle azonnali segélyekre rászorulók számának rohamos 
növekedése és ezek ellátása szükségmegoldásokhoz vezetett, lásd: ingyenkonyhák, men- 
helyek, nappali melegedők, átmeneti szállások, krízis segélyek alkalmazása.

Ezek a szolgáltatások azonban egy modern, szociális elveket (is) valló állammal 
szemben támasztható elvárásoknak nem felelnek meg, mert ugyan az emberek életben 
maradásához talán elegendőek, de a kritikus élethelyzetükből való kitöréshez ez kevés. 
Ezért önmagukban nem elégséges eszközök. Ez a szociálpolitikai gondolkodás fel sem 
veti a társadalmi egyenlőség-egyenlőtlenség problémáját, mert eszközrendszeréből hiá
nyoznak azok az elemek, amelyek a létminimumon túlmutató, a társadalmi minimumot 
megcélzó, és ezáltal a társadalmi integrációt erősítő programok bevezetését tartalmaz
nak.

Összefoglalva: erőteljes szociális érdekvédelemre lenne szükség; tehát társadalom- 
politika kell, olyan szociális törvénykezés, amelynek érdekében összefognak mindazok, 
akiknek célja — politikai nézeteiktől függetlenül —, hogy a társadalmi integrációs 
folyamatok erősödjenek föl a következő években, és ne a dezintegráció.

I adányiJános

Néhány praktikus és elsősorban politikai jellegű megfontolásra szeretném felhívni a 
figyelmet. Azt gondolom ugyanis, hogy amikor egy ilyen törvénytervezetről beszélgetünk, 
nemcsak a szakmánkat gyakoroljuk, hanem bizonyos fokig állampolgárként is megnyi
latkozunk. Mivel nem állt módomban a törvény szakmai előkészítésében részt venni, 
most inkább kritikus állampolgárként szólok hozzá a vitához.

Mindenekelőtt, rendkívül problematikusnak tartom, hogy korábbi állami feladatok 
jelentős részét most hirtelen az önkormányzatokra akarják áthárítani. Ez egyébként 
részben megegyezik a jelenlegi ellenzék korábbi elképzeléseivel. Most azonban rette
netesen nagy politikai hiba lenne, ha az ellenzék tudomásul venné azt, hogy a kormány 
egy ilyen szociális törvénnyel, egyik napról a másikra az önkormányzatokra rakja át a 
szociális juttatások finanszírozásának a terheit. Most a szociális törvényről vitatkozunk, 
de ugyanezt gondolom iskolaügyről, lakásügyről stb. Azt kellene mondani, hogy ez 
perspektivikusan nagyon jó elképzelés, de most nagyon mély és komoly megrázkódta
tásokkal járó átmeneti periódus van ebben az országban. Ezért nem lehet egy kívánatos
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állapotot egyik pillanatról a másikra most bevezetni. Ma nyilvánvalóan nem lehetséges, 
hogy a pénzügyi erőforrások hiányában amúgy is csak tengő önkormányzatok finanszí
rozzák a szociális, kulturális stb. juttatásokat.

A következő problémát, amiről beszélni szeretnék, Havas Gábor már részben érin
tette. Én azt gondolom, nem állítható, hogy minden tekintetben az a hatékony és az a 
demokratikus, ha minden szociális juttatás és minden társadalmi réteg esetében az 
önkormányzatok döntenek. Itt egy nagyon súlyos konfliktus van. Nyilvánvaló, hogy helyi 
szinten az erős érdekérvényesítési képességgel rendelkező csoportoknak nagyon jó 
esélyük van arra, hogy az érdekérvényesítésre nem, vagy alig képes csoportokat kiszo
rítsák a különböző juttatásokból. Ez iskolaügyre ugyanúgy érvényes, mint segélyezésre 
vagy az időskorúak ellátására. Azt gondolom, hogy ez tipikusan olyan ügy, ahol nagyon 
szigorú, nagyon erősen normatív állami garanciáknak kell érvényesülniük, hogy bizonyos 
minimális ellátást mindenki számára biztosítsanak. A Wallenberg Egyesületen keresztül 
az utóbbi években kerültem kapcsolatba sok olyan helyi konfliktussal, ahol kisebbségeket 
lakás, iskola, vagy ilyen-olyan más téren hátrányos helyzetbe hoztak. Hadd mondjam 
el, hogy szinte kivétel nélkül minden olyan konfliktus, amivel foglalkoznunk kellett, 
abból adódott, hogy valamelyik önkormányzat, vagy az előző szisztémában valamelyik 
tanács, úgy döntött, hogy ilyen vagy olyan okból hátrányos helyzetbe hozza az ott lakó 
kisebbséget. És ez nemcsak a még rendszerváltás előtti időszakban is neosztálinista 
befolyás alatt lévő miskolci városi tanácsra volt igaz, hanem sajnos egyik-másik ma 
SZDSZ-es irányítás alatt levő önkormányzatra is. Nagyon rossz tapasztalatok vannak 
ezen a téren, és azt gondolom, hogy ez legalábbis megfontolandó.

Valamit a meglevő rendszer szétzúzásáról. Véleményem szerint nagyon erősen 
kellene törekedni arra, hogy a meglevő intézmények működőképességét minél inkább 
fönn lehesen tartani. Sokkal könnyebb szétzúzni egy intézményrendszert, mint újat 
létrehozni, különösen ha közben gyakran fogalmunk sincs arról, hogy milyen új intéz
ményeket szeretnénk létrehozni. Ehhez hozzátennék még egy dolgot. Ez pedig az, hogy 
mostanra azért már eléggé körvonalazódik, hogy azoktól az új intézményektől, amelyek 
ennek a kormánynak a működése alatt jönnek létre, olyan nagyon sok jóra nem szá
míthatunk. Ezért nagyon kérdéses, hogy milyen mértékig kell belemenni abba, hogy új 
intézményeket hozzanak létre, mert az új intézmények — mint ahogy az lenni szokott 
— önálló életet kezdenek élni, és nagyon nehéz lesz ezekkel valamit csinálni a következő 
kormányok működése alatt. Tehát véleményem szerint arra kellene törekedni, hogy 
minél kevésbé menjenek olyan törvények keresztül, amelyek megváltoztathatatlanok, 
vagy nagyon nehezen megváltoztathatók, vagy csak újabb súlyos integrációs problémák 
által megváltoztatható helyzetet hoznak létre. Mindezek miatt én azt gondolom, hogy 
az új szociálpolitikai törvénynek egyértelműen válságkezelő program kialakítására kel
lene irányulnia, ezzel kellene foglalkoznia, és az ellenzéknek csak ilyen törvényt volna 
szabad támgatnia.

Nem lehet elfogadni a pénzhiányra való hivatkozást programok elutasításakor. Az 
átmenetet valamifajta korlátozott jóléti program mellett kell levezényelni. Azt monda
nám, hogy ez az átmenet békés úton nem mehet végbe jóléti program nélkül! Erre,
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ugye, azt lehet kérdezni, hogy honnan van erre pénz? Az egyik válaszom persze az, hogy 
nem tudom. A másik válaszom viszont az, hogy én úgy látom, a neoliberális ideológiák 
által vezérelt — és ilyen jóléti programokra sehol a világon szívesen pénzt nem adó — 
nemzetközi szervezetek és nemzetközi bankok is inkább gondolkoznak ma már azon, 
hogy nekünk ilyen jóléti programokra is szükségünk lehet, mint amennyire mi gondol
kozunk ezen. Azt gondolom, hogy legalább meg kellene fogalmazni, (legalább gondo
latkísérletként meg kellene fogalmazni!) egy olyan válságkezelő programot, amelyre 
alapozva legalább az olyan válságövezetekben, mint amilyenekről Havas Gábor meg 
Talyigás Katalin beszélt, létre lehetne hozni egy olyan szociális ellátási rendszert, ami 
nélkül én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy robbanások nélkül végbemehet ez 
az átmeneti periódus.

Ezekből a leszakadó régiókból ugyanis már elindult a nagyvárosok, mindenekelőtt 
Budapest felé az elvándorló legszegényebbeknek az áradata. Ezt már ma is érezni lehet, 
és eléggé biztosan állítható, hogy ha nem történik valami lényeges változás ezekben a 
körülményekben — márpedig félő, hogy nem fog történni —, akkor a legszegényeb
beknek a városi központokba való áramlása nagyon erősen föl fog a közeljövőben 
gyorsulni. Azt gondolom, hogy ez az átmenet valamiféle jóléti program hiányában nem 
mehet robbanás nélkül végbe.
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Mészáros József

HOZZÁSZÓLÁS TÓTH ISTVÁN GYÖRGY CIKKÉHEZ

Tóth István György Szociológiai Szemlében megjelent cikke [A társadalmi (elosztási) 
igazságosság problémája. 1991.151 -171.] kiválóan ismerteti a standard igazságosság-el
méleteket. Harsányi, Rawls, Hayek, Nozick elméleteinek ismertetése végre szélesebb 
nyilvánosságot adott e hazánkban nem nagyon — talán Kornai János munkássága a 
kivétel — tárgyalt kérdéskörnek.

A tárgyalt szerzők nem egészen ugyanarról beszélnek. Nozick és Hayek azt vizsgálják, 
hogy lehetséges-e bizonyos kritériumoknak megfelelő igazságfogalom definiálása, illetve 
elméleti síkon kísérletet tesznek a negatív állítás bizonyítására. Rawls és Harsányi pedig 
egy-egy igazságfogalmat definiálnak és ennek tartalmát vizsgálják (jellemző, hogy Rawls 
A  Theory o f Justice címet adta művének).

Az igazságosságelméletek speciális ága az elosztási igazságosság (distributive justice), 
a Tóth István György által tárgyalt szerzők vizsgálatai is jórészt ide sorolhatók, e teóriák 
számos ponton kapcsolódnak a társadalmi választások elméletéhez {social choice theory) 
és a közösségi választások elméletéhez (public choice theory). így érdemes áttekintenünk 
e diszciplínák állításait is.

Tóth István Györgyhöz hasonlóan vezessük be az általánosított hasznosságfüggvény 
fogalmát, azaz azt a függvényt, mely az egyének saját helyzetükkel és más egyének 
helyzetével kapcsolatos ítéletét fejezi ki. Az egyének a lehetséges alternatívákat, álla
potokat összemérik aszerint, hogy abban a pozícióban milyennek ítélik a saját helyze
tüket, illetve más egyének helyzetét. Egyes helyzeteket rosszabbnak, másokat jobbnak 
tartanak. Egyes egyének átkerülnek más helyzetekbe, ekkor hogyan tudnánk azt meg
határozni, hogy ez utóbbi helyzet közösségi szinten igazságosabb állapotot eredménye- 
zett-e avagy sem.

Ez a kérdés mindenfajta etika alapkérdése. A következőkben szerényen vázoljuk 
három, „jól definiált” koncepció alapjait.

Próbáljuk számba venni azokat az elveket, amelyeket mindenfajta előzetes etikai 
felkészültség nélkül elvárnánk:

— Ilyen elv az általános alkalmazhatóság, az, hogy igazságossági elvünk képes legyen 
bármilyen helyzetben dönteni.

— A függetlenség elve: ha két helyzetre vonatkozóan az egyéni ítéletek ugyanazok, 
akkor az igazságossági elv se különböztesse meg őket.

— A  pártatlanság elve, amely azt fogalmazza meg, hogy igazságossági elvünk nem 
tesz különbséget a személyek között (a social choice theory-ban használatos anonimi
tással analóg követelmény).

így igazságfogalmunk társadalmi állapotokat (vagy állapotrendszert) hasonlít össze 
és állítja róluk, hogy igazságosabbak vagy kevésbé igazságosak egy másik állapotnál 
(állapotrendszernél), és így ezen lehetséges állapotokat rendezi gyenge értelemben (ha 
ténylegesen is rendezésről van szó, akkor teljes igazságossági elvről beszélünk).
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Mindenfajta igazságossági elv egyik alapkoncepciója az emberek felcserélhetőségé
nek, a viszonyok megfordíthatóságának elve, „amit nem akarsz magadnak, ne tedd 
másnak”. Ez a mi fogalmainkkal azt jelenti, hogy az igazságelv ne legyen érzékeny az 
egyének permutációjára. Suppes elve ezt úgy fogalmazza meg, hogy egy állapotot legalább 
olyan igazságosnak tart, mint egy másikat. Ha létezik az egyéneknek olyan felcserélése, 
hogy az egyéni hasznosságokban nem következik be romlás, és ha legalább egy egyénnél 
javulás következik be, akkor azt mondjuk, hogy az egyik állapot Suppes-i értelemben 
igazságosabb a másiknál.

Tekintsünk egy példát: legyen három személyünk és két állapotunk, és az egyének 
értékelése a következő:

1 2
A  2 3
В 3 1
C 3 1

— azaz ,4 az első állapotbeli helyzetét rosszabbnak ítéli, mint 2-beli helyzetét, ellenben 
В  és C l  állapotbeli helyzetét ítéli jobbnak, ekkor feltéve, hogy a fenti ítéletek általánosak 
abban az értelemben, hogy mindenkié azonos az adott helyzetben, belátható, hogy az 
egyéneket nem tudjuk a Suppes-i elvnek megfelelően egymás közt felcserélni, azaz a két 
állapotot nem tudjuk rendezni, így a Suppes-i elv nem teljes igazságelv.

Az első látásra igen szimpatikus elvnek egy árnyoldalát mutatja Sen példája. Tegyük 
fel, hogy két egyénünk van, egy hindu és egy muzulmán. Mint ismeretes, a hindu a 
disznóhúst fogyaszthatja, a marhát nem, a muzulmán pedig fordítva. Képzeljük el a 
következő helyzetet:

muzulmán hindu
1. állapot: 2 disznó 0 marha 0 disznó 2 marha
2. állapot: 0 disznó 1 marha 1 disznó 0 marha

Világos, hogy a 2. állapot (Pareto értelmében) jobb, mint az 1. állapot, hiszen mindenki 
jobban jár. Suppes elve azonban nem így jár el, mivel a muzulmán számára a legjobb 
helyzet a 0 disznó 2 marha, a hindu számára pedig a 2 disznó 0 marha, így Suppes elve 
az 1. állapotot jobbnak ítéli a másodiknál, ami nyilvánvaló képtelenség.

A példából is látszik Suppes elvének alaphibája: nem tételezi fel azt, hogy ha más 
helyzetét megítéljük, akkor azt a másik ember nézőpontjából tegyük: ha ugyanis ezt 
feltesszük, akkor könnyen láthatjuk, hogy Suppes elve is a második helyzetet ítéli jobbnak.

Rawls igazságossági elve a fenti koncepciótól néhány alapkérdésben eltér. Rawls 
híres két principiája ekként hangzik:

1. Each person is to have equal right to the most extensive basic liberty compatible with 
a similar liberty for others
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2. Social and economic inequalities are to arranged so that they are both
a) to the greatest benefit to the least advantaged
b) attached to offices and positions open to all under conditions o f  fair equality o f  
opportunity.

Rawls koncepciója szerint mindkét elvet alkalmazni kell. Az első elv a polgári 
szabadságjogokat fogalmazza meg, míg a második, amelyet mint maximin-szabályt 
szokás idézni, a jövedelmi (és általában az életlehetőségek) felosztásáról szól, és egyfajta 
esélyegyenlőség-követelmény. Rawls ezt differenciaelvnek nevezi és azt fogalmazza meg, 
hogy a jobb helyzetű egyének helyzetének javulása csak akkor igazságos, ha együtt jár 
a legrosszabb helyzetűek helyzetének nagyobb mértékű javulásával, azaz az esélyegyen
lőségek növekedése igazságtalan Rawls szerint. A két elvet Rawls útmutatása szerint 
lexikografikusan kell alkalmazni (azaz az első a fontosabb).

Rawls elve nem beszél az összesség jólétéről, és a koncepció ordinális, így nem 
érzékeny a szintekre, igen könnyű tehát példákat mutatni az elv fonákságaira.

Legyen két egyénünk: А , В és két állapotunk: 1, 2, és a hasznosság-értékelések a 
következők:

A В
1 2 1
2 100 1

Az elv szerint 1 és 2 ugyanolyan igazságos, hiszen В  állapotában nem történt változás, 
míg Pareto-i értelemben (mivel egyik jobban jár, a másik pedig nem jár rosszabbul) 2 
a jobb.

Rawls elve szerint 2 igazságosabb, mint 1, mivel C helyzete javult.
Az utilitárius koncepció a társadalmi összhasznosságot méri, így nem érzékeny az 

egyenlőtlenségekre, a javak és lehetőségek felosztására, és, hasonlóan Rawls elvéhez, 
könnyű példát mutatni a fonákságaira.

Példa:

A В
1 50 50
2 100 1

A  2 állapot, mivel ebben az összhasznosság nagyobb, benthami értelemben igazságosabb, 
mint 1.

Ha össze akarjuk hasonlítani a két teljes igazságossági elvet, Rawls-ét és Bentham-ét, 
akkor hangsúlyoznunk kell a kiindulópontok különbségeit. Rawls koncepciója az álla
potok ordinális összehasonlíthatóságából indul ki, Benthamé pedig az állapotok össze
mérhetőségét teszi fel. Rawls elve a javak, források egyének közötti elosztásáról szól 
és nem beszél a javak összességének bővüléséről, mint célról, a benthami elv ennek 
éppen a duálisa, a javak összességének bővülése mint cél az elv sarkköve, és semmit 
nem mond a javak elosztásáról.
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A  fenti két ok miatt (ordinalitás és egyéni felosztás) Rawls elve mindenfajta folyto
nosságot (és így stabilitást) nélkülöz. Tekintsünk egy egyszerű példát ennek érzékelte
tésére. Tegyük fel, hogy mindenki .jóléte” jelentősen bővülhet, és csak egy csekély 
számosságú szegény réteg helyzete nem javult, ezt Rawls elve nem engedi meg azzal, 
hogy nem definiálja a köz javát, kizárja a ,jólét” és az „egyenlőség” közötti átjárást, 
átválthatóságot.

A fenti fejtegetés megfordítottja igaz Bentham elvére.
A  két elv így olyan távoli egymástól, hogy olyan igazságossági elvet, mely mindkét 

elv fő követelményeit, a kardinális teljes összehasonlíthatóságot, másrészt valamiféle 
egyenlőségelvet, az általános alkalmazhatóságot, a függetlenséget és a pártatlanságot 
kielégítené, nem lehet konstruálni.
(A fenti rövid ismertetés egzakt tárgyalását lásd Mészáros 1990.)

Érdemes megjegyeznünk, hogy az igazságossági elméletek egyfajta kiterjesztése az 
alkudozási megoldások elmélete, mely azt az esetet vizsgálja, amikor az elosztási feladat
ra nem valamilyen igazságossági elv alapján keresünk megoldást, hanem az elosztási 
helyzet szereplői maguk próbálják a feladatot alkudozás útján megoldani, — de ez már 
egy másik cikk témája lehet.

Az igazságelméletek egy másik kapcsolódása a social choice elméletével a Sen-féle 
ún. liberális paradoxon, mely a társadalmi döntés függvényének és az egyének személyes 
szabadságának összeegyeztethetőségét vizsgálja. Suzumura (1981) az egyén szabad
ságának más emberek szabadságával való összeegyeztethetőségét és az etikai alapelvek 
összeegyeztethetősét vizsgálta.
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EMLÉKEZÉS

Papp Zsolt korai halálával fájdalmas veszteség érte a szociológiát és a magyar 
társadalomtudományi gondolkodás egészét. A visszaemlékezések és búcsúzta
tások sokasága jelezte azoknak az értékeknek a sokszínűségét, amelyek továb
bi gyarapodásának oly megdöbbentő hirtelenséggel vetett véget a tragédia. A 
gondolkodó ember, a munkatárs és barát mellett lapunk elődjének, a Szocio
lógiának szerkesztőjét, majd főszerkesztőjét is gyászoljuk. Papp Zsolt 1986 és 
1990 között volt a Szociológia főszerkesztője, abban az időszakban, amikor a 
tudományos folyóiratok szerkesztése és kiadása a korábban nem tapasztalt 
nehézségekkel került szembe, s mégis az Akadémiai Kiadónál megjelenő 
társadalomtudományi folyóiratok közül a Szociológia jelent meg és talált 
előfizetőkre, olvasókra a legnagyobb példányszámban. Főszerkesztőként Papp 
Zsolt szakmai igényességgel, ha kellett, szervezéssel és tárgyalásokkal, ha 
másra volt szükség, a rá jellemző közvetlenséggel, derűvel és vonzerővel 
segített fenntartani a lapot. A megszűntéig folyamatosan magas színvonalon 
megjelenő folyóirat gazdag örökség számunkra, nélküle lapunk, a Szociológiai 
Szemle sikeres indulása is lényegesen nehezebb lett volna.

A Szociológiai Szemle szerkesztői a következő tanulmány közlésével tisz
telegnek Papp Zsolt emléke előtt.



MAGYAfi
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
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Az alábbi írás egy Papp Zsolt által tervezett és szerkesztett, a nyolcvanas évek derekán 
elkészült tanulmánykötetből való. A kötet szerzői annak a kutatócsoportnak a tagjai 
voltak, amelyet Zsolt vezetett az akkori Társadalomtudományi Intézetben, s amelynek 
programja az évtized magyarországi társadalmának változásait, átalakulásának tendeni- 
cáit szándékozott nyomon követni és összefoglalóan bemutatni.

Az elkészült kötet kiadása különböző okoknál fogva egyre halasztódott, mígnem a 
szerzők úgy gondolták, hogy a rendszerváltozás folyamatában az egész könyv aktualitását 
veszítette, így a kézirat végül is az irattárba került. Az a körülmény, hogy a Szociológiai 
Szemle most mégis felkutatta és — valamelyest lerövidítve és szerkesztve — közli Papp 
Zsoltnak ezt az írását, bizonyos szempontból módosítja Zsoltnak önnön munkája feletti 
ítéletét, s joggal. Igaz ugyan, hogy Zsolt lemondott e kézirat publikálásáról, ennélfogva 
a még csak belső, műhely-használatra készült szövegen több helyütt érezhető a mon
dandó ideiglenesnek szánt megformálása, s a Zsolt stílusára oly jellemző formai mívesség 
hiánya is. De az is igaz, hogy maga a téma, a kelet-közép-európai térség társadalmainak 
historikuma, változásának, történeti fejlődésének különlegessége a nyolcvanas évek 
közepétől egyre intenzívebben foglalkoztatta. Ezért azután habár továbbra is elégedetlen 
volt, mint ahogy szinte mindegyik munkájával, ezzel a tanulmányával is, mégis — 
ellentétben azzal a szokásával, hogy befejezett írásairól utólag nem szívesen beszélt, 
legfeljebb kollégái, olvasói véleményét hallgatta meg, zavartan hümmögve és mentege
tőzve — erre a nyomtatásban most először megjelenő írására többször is visszatért. A  
stagnáció, a megújuló modernizációs nekirugaszkodások problémája, s e probléma 
tudományos-elméleti megközelítése, tárgyalhatósága foglalkoztatta. Amikor például ter
vezett doktori disszertációjának koncepcionális kereteit körvonalazta, éppen ezt a ta
nulmányát, pontosabban, ennek alapgondolatait idézte fel ismételten, mint a megírandó 
könyv legalábbis egyik megfontolandó, újragondolható és átértékelhető kiindulópontját.

Mint annyi más izgalmas téma, terv, magával ragadó gondolat, úgy ez is megvalósí
tatlan marad immár.

Balogh István
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Papp Zsolt

40 ÉV -  AVAGY A SZOCIALISTA MAGYAR ÚT  
ÉS NÉHÁNY SAJÁTOSSÁGA
(a szaktudományi irodalom alapján)

Elöljáróban érdemes talán megemlíteni, hogy a szocialista magyar fejlődést 1949 és 1953 
között a szovjet út mechanikus másolása jellemzi. Ebből, részben pedig saját negatív 
hagyoqiányainkból áll elő egy olyan «„ősállapot”, amelyből az elmúlt harminc évben 
próbáltunk meg kivetkezni. Mi jellemzi ezt az ősállapotot? Címszavakban: erős vertikális 
központosítás (a gazdaságtól a kultúráig), nagy szervezeti összevonások (minden terüle
ten), felesküvés az állami tulajdon kizárólagosságára, maximalista jövedelem-felszippan- 
tás és központi újraelosztás; az érdekszervezetek és a civil társadalom leépítése; fogyasz- 
tás-ellenesség és uniformizáltság az életvitelben, gondolkodásban.

A magyar szocialista út specifikuma, hogy — általánosságban szólva — az elmúlt 
harminc évben majd minden fenti komponensnek kirajzolódik hol halványabb, hol 
erőteljesebb mása. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a vertikális túlközpontosítás „árnyé
kában” megjelenik a gazdálkodás, az igazgatás és a kulturális élet decentralizációja, 
megerősödnek a helyi autonómiák, teret kap — máig nem kellő mértékben — a 
gazdaság és a társadalom önszerveződése. A hierarchikus és pozicionális gazdaság- és 
társadalomszerveződés mellé kéredzkedik a teljesítmény-elv, a vállalkozás, a verseny, a 
tárgyi szakszerűség. A nagyra nőtt szervezetek mellett megjelennek a „közepesek” és 
a „kicsik”, — máig nem kellő súllyal. Megszűnik az állami tulajdon kizárólagossága, 
elmozdultunk a heterogén tulajdonformák, a tulajdonformák kombinációi felé. A köz
ponti jövedelemelvonás ostrom alatt áll. Megjelentek a helyi önfinanszírozások, meg
jelent a „civil a pályán”. A magatartás, gondolkodás, fogyasztás uniformizáltsága fel
szakadt, és egy összetett sokféleségnek adott helyet. Kialakult egy újfajta társada
lomszerkezet, amely az elmúlt másfél évtizedben további átalakulásokon ment át.

Röviden: az államnak alávetett bérmunkásból szuverén és érdekelt termelőt, az 
igazgatás „alattvalóiból” állampolgárt akartunk és akarunk csinálni. Mai húzószavaink: 
az állam önkorlátozása, a bevonó, érvelő és felelős kormányzat, a szolgáló közigazgatás, 
az érdekszervezeti autonómia, a társadalom önszervezőképességének tolerálása, az 
önkéntes kezdeményezések — legyen szó piaci vállalkozásról vagy kommunális szoli
daritásról — támogatása, az egyéni szabadság és ambíciók fontossága. A mai Magyar- 
ország ezzel saját korábbi múltjától akar megszabadulni. Egyúttal egy európai régió 
közös történeti sajátosságaiból akar kiszakadni. Nem mondhatjuk, hogy ez a kiszakadás 
sikerrel járt volna, befejeződött volna. Annyi biztos, hogy mai szocializmus-értelmezé
sünkben korlátozott szerep jut a központi megoldásoknak, a nagy formáknak, az unifor
mizált recepteknek. Ezek mellett, sőt ezek helyett a helyi, a „kicsi” és a sokféle 
megoldásokat és működésmódokat próbáltuk preferálni. Negyven évről szólva, ez az a
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honnan-hova, ami az alábbi — feldolgozásokat összesítő — összeállítás vezérlő szem
pontja.*

1. Közeledési és távolodási folyamatok a társadalom szerkezetében

A  második világháborús események következtében Magyarország statisztikai mutatókkal 
kifejezhető fejlettsége a két világháború közötti alacsony szinthez képest is visszaesett. 
A  háború okozta halálozás 420 -  450 ezerrel csökkentette az ország népességét, az 
1944-re becsült nemzeti vagyonnak 40 százaléka pusztul el, az 1945/46. évi nemzeti 
jövedelem az 1938/39. évinek körülbelül fele volt. Az 1949-ig tartó újjáépítési szakaszt 
követő „nekifutás” igen rossz gazdasági feltételek között startolt. A szakírók szerint a 
napjainkig eltelt időben e nekifutásnak három nagy periódusa különíthető el (Andor- 
ka — Harcsa 1986). 1 .1950-től a hatvanas évek közepéig extenzív jellegű iparosítás folyt. 
Az iparban foglalkoztatottak számának kiterjesztése és az ipari termelés növelése a 
mezőgazdaságban meglevő munkaerő-tartalékok kiaknázása és az eltartott nők munká- 
baállása révén valósult meg. Erre az időszakra esik a mezőgazdaság teljes kollektivizá
lása. 2. Az 1960-as évek közepétől az ipari-gazdasági növekedést a munka termelékeny
ségének növelésétől lehetett várni. Az átállást az „intenzív pályára való áttérésnek” 
szokás nevezni. Szükségességét bizonyította, hogy a nemzeti jövedelem növekedése 
lelassult, 1965-ben 1964-hez képest stagnált. 3. Az 1970-es évek második felétől a 
világgazdasági depresszió ás átrendeződés, valaminta a rugalmas alkalmazkodás kése
delmei és elmaradása mindjobban éreztették hatásukat. 1978 után a nemzeti jövedelem 
és az egy főre jutó személyes jövedelem növekedése lelassult. A gazdasági kihívástól 
kikényszerített „modernizációs változások” felgyorsultak; máig kérdés, hogy mekkora 
— jóvá tehető vagy nem behozható — késedelemmel.

Nézzük a fenti szakaszokat részletesebben (Andorka — Harcsa, Orbán S., Kolosi T., 
Illés J., Ferge Zs., Szelényi — Konrád, Bőhm — Pál, Nyitrainé, Kiinger A., Soltész A. és 
mások feldolgozásai alapján).

* Az összeállítás elkészítése közben jelent meg Hankiss Elemér Diagnózisok 2. (Magvető 1986) 
című kötete, amelynek első nagy fejezete — ,A  magyar modellről. Változástendenciák a mai 
magyar társadalomban, 1950—1980” — a maga elé tűzött feladat gondolatgazdag, kitűnően 
kontra-poentírozó megoldása. Szempontjait az alábbi — javarészt konkrétumokat tartalmazó 
— összeállításban már csak korlátozottan tudtuk figyelembe venni.
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Első szakasz (1949-1966)

A felszabadulást megelőzően — 1930-ban — a lakosság 24,6 százaléka volt kisáruter- 
melő paraszt, 23,3 százaléka agrárproletár, 23,5 százaléka ipari munkás. Ipari és keres
kedelmi kisárutermelő 10, alkalmazott és önálló értelmiségi 15, tőkés és földbirtokos 5 
százalék. A második világháború után a földreform következtében a földterület 35 
százalékát igénybe véve annak 60 százalékát osztották ki magánszemélyeknek — föld
nélküli mezőgazdasági munkásoknak és törpebirtokos parasztoknak. A földosztást kö
vetően a magyar társadalom legnagyobb osztályát — a négy millió aktív kereső közel 
felét — 1949-ig a mezőgazdasági parasztság alkotta (47 százalék). 1949-ig állami tu
lajdonba vették a bányákat, majd az ipar, a bankok, a nagykereskedelem és a kisipar 
gazdasági egységeit. Az államosítások következtében az ipari munkásság létszáma nőtt 
(27,7 százalék). A földosztás és az államosítás új feltételeket teremtett, megszűntek az 
Erdei Ferenctől „kettős társadalomnak” nevezett szerkezet korábbi összetevői, és ezt 
követően életmódban, kulturálisan és közgondolkodásban is fokozatosan egységesült a 
magyar társadalom.

a) A z  agrárproletáriátus jelentős része elhagyta a falut. Az aktív keresők között így 
lényegesen csökkent a mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak aránya (utóbbi 1963-ban 
32 százalék). A visszamaradottak „két hullámban” tsz-parasztokká váltak. Ezzel párhu
zamosan nagyjából kétszeresére nőtt a nem mezőgazdasági munkások száma (1963-ban 
47 százalék). 1948 és 1952 között 300 ezer fő távozott a mezőgazdaságból; 1948 és 1954 
között 374 ezerrel nőtt az iparban foglalkoztatottak száma. A mezőgazdaság elhagyá
sának folyamata 1953 táján lassult, később megint felerősödött. 1949 és 1963 között 900 
ezer fő hagyta el a mezőgazdaságot. A nem-mezőgazdasági munkások jelentős része 
— az iparosodás és a városiasodás — infrastruktúra konfliktusának szenvedő alanya
ként — az elmaradt városfejlődés következtében a hatvanas évek derekától ingázni 
kezdett, számuk 1 — 1,5 millió között mozog. A hetvenes évek első felében Budapesten 
400 ezer fő lakik munkásszállásokon. 1949 és 1972 között az iparban dolgozók aránya 
megduplázódik, ami két és fél millió embert jelentett. — Jelentősen nőtt a szellemi 
foglalkozásúak aránya, 1963-ban 19 százalék. Végül említsük meg, hogy 1950 és 1975 
között az aktív keresők száma egymillióval nőtt, ennek 95 százalékát a munkába álló 
nők adták.

Ezek a folyamatok kifejezik a társadalmi struktúrák átalakulását. Közeledési folya
matok  játszódtak le, ezeknek itt öt összetevőjét kívánjuk kiemelni. 1. A szó szoros 
értelmében vett közeledést — egymás tőszomszédságában lakást — eredményezett az 
a körülmény, hogy a nem mezőgazdasági foglalkozásúak egymillión felüli csoportjának 
a munkahelye a város volt, ám lakóhelye a falu maradt, ahol a városban dolgozó ipari 
foglalkozásúak 1,2 milliós tömbje bekapcsolódott a mezőgazdasági kisüzem és háztáji 
művelésébe. 2. További közeledést jelentett a mezőgazdasági munka iparszerűsödése. 
A tsz-tagok fele hagyományos mezőgazdasági munkát, a másik fele idővel iparszerű 
munkát végzett. Megjelentek a vállalati gazdálkodás feltételei, a garantált munkabér; 
erősödött az anyagi-technikai infrastruktúra és a szellemi bázis; a gépesítés, a speciali-
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záció és az iparszerű termelési rendszerek jóvoltából megindult az elparasztiatlanodás 
folyamata. 3. A közeledés további mutatója, hogy, kivált a községekben, létrejöttek a 
vegyes háztartások, amelyekben a nem-mezőgazdasági férj mellett tsz-tag feleség volt 
található. Számuk a hatvanas években 900 ezer fölé emelkedik (miközben 900 ezer 
közelében van a homogén háztartások száma). 4. Végül a közeledés folyamatait fejezte 
ki mindaz, amit a mobilitási mutatók hoznak. Ezt külön pontban említjük.

b) A társadalmi mobilitás erősen megnőtt. A vezető és értelmiségi rétegnek közel 
fele munkás és parasztcsaládok leszármazottja volt. A nem-mezőgazdasági munkásoknak 
kb. fele — a szakmunkástanulóknak kisebb (30 százalék), a szakképzetleneknek nagyobb 
része (80 százalék) — a mezőgazdasági munkások és parasztok soraiból verbuválódott. 
A korszakra jellemző strukturális mobilitás lényege tehát a mezőgazdaságból az iparba, 
és az iparból és mezőgazdaságból a szellemi munkába való vándorlás. Az intragenerációs 
mobilitást nézve: az iparban dolgozók fele a mezőgazdaságban kezdte, a szellemi 
munkásoknak több mint fele az iparban és mezőgazdaságban kezdte munkáját. Meg
említendő, hogy a fizikaiakból lett szellemiek nem a hagyományos (orvos, jogász) 
értelmiségi pályákra mentek, hanem inkább vezető gazdasági, igazgatási és politikai 
pozíciókba kerültek.

c) A közeledési folyamatok további mutatója, hogy a társadalmi osztályok és rétegek 
jövedelmi és életkörülménybeli különbségei a háború előttihez képest lényegesen csök
kentek. A mezőgazdasági fizikai dolgozók helyzete közeledett a nem-mezőgazdasági 
munkásságéhoz. Mérséklődött az egyszerű szellemi (irodai) dolgozók és a szakmunkások 
közötti távolság. Ugyanakkor — bizonyos kategóriák kiesése ellenére — a két világ
háború közötti hierarchikus sorrend többé-kevésbé változatlan maradt. Vagyis a leg
kedvezőbb élet- és jövedelmi helyzetben a vezető beosztásúak voltak, őket követték az 
értelmiségiek, a középszintű és egyszerű szellemi foglalkozásúak, a munkásság, szak- 
képzettségi rétegei szerint, végül a mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak. Igaz persze, 
hogy ez a hierarchia nem volt egyértelmű; a szakképzett munkás már ekkor közel állt 
a középszintű szakemberhez és az irodai dolgozóhoz, illetve a mezőgazdaság egészében 
nem volt kedvezőtlenebb helyzetben a munkások szakképzetlen, segédmunkás rétege
ihez képest. — E mobilitás feltétlen értéke, hogy egy korábban megmerevedett társa
dalom a strukturálisan egyirányúsított nyitottság és mozgás állapotába került. (Emel
kedett az iskolai végzettség, különösen legalsóbb szinten, mert nőtt a 8 osztályt végzettek 
aránya.) A segédmunkás fizikai dolgozóból idővel szakmunkás lehetett, a szakmunkás 
elvégezhette (estin vagy kiemelve) a főiskolát, az egyetemet és értelmiségivé lehetett. 
Ezzel adva volt — tömeges méretekben — a kis lépések útján megvalósuló társadalmi 
felemelkedés lehetősége. Ám a hatvanas években már jelentkeznek a problémák. A 
szakmunkás továbbtanulásának értelmét megkérdőjelezte, hogy szakmunkásként többet 
kereshet az értelmiséginél; feloldatlan zavar támadt az értékrendszerben: ha a munkás 
a társadalom értékhordozója, mi indokolja, hogy kiszakadjon ebből a közegből és 
értelmiségivé váljon; hamarosan jelentkeztek a mobilitással járó tömeges személyiség- 
zavarok; végül nem lehet elhallgatni, hogy a mobilitás korabeli strukturális „egyirányú 
utcája” egy függőlegesen építkező hivatali struktúrában való előrejutásra mozgósított.
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A  vállalkozásszerű termelés kívánatosságának idővel bekövetkező felismerése a „hivatali 
hierarchiákon” nyugvó termelésszervezés súlyos fogyatékosságait jelezte, és egy idő után 
maga a gyakorlat kérdőjelezte meg a „hierarchikus mobilitás” értelmét.

d) Az adott időszakban az egy főre eső nemzeti jövedelem lényegesen, az egy főre 
jutó lakossági reáljövedelem ennél jóval lassabban emelkedett. Utóbbi az 1950-es évek 
első felében visszaesik, ami jelzi a lakosság — különösképpen a parasztság — arány
talanul nagy tehervállalásait a gazdasági növekedés megvalósításában. Az 1950-es évek 
második feléig a fogyasztási mutatók emelkedése a háború előtti szinthez képest vi
szonylag lassú, sőt a parasztság fogyasztása és életkörülményeinek mutatói (kivétel a 
villannyal való ellátottság) a háború előtti szintre esnek vissza.

é) A hatvanas évek elejére a lakosság halandósági mutatói javultak és közeledtek a 
legfejlettebb európai országokban megfigyelt értékekhez (a csecsemőhalandóság javu
lása mutatott lényeges lemaradást). A családoknál kívánt és megvalósított gyerekszám 
két gyermek körüli átlagos szintre süllyedt, s ezzel a hatvanas évek első felében a 
népesség egyszerű produkciója nem volt biztosítva.

f )  A deviáns viselkedések gyakorisága a háború után visszaesik, majd az ötvenes évek 
második felétől egyes deviáns viselkedések — öngyilkosság és alkoholizmus — gyako
risága fokozatosan emelkedik. Szintjük azonban akkor még nem volt gondot okozó.

M á so d ik  szakasz (1966 -1 9 7 8 )

Az 1956 utáni gazdaság- és társadalompolitika alakulása számos szemszögből megköze
líthető. Egyik lényeges hazai sajátossága mindenképpen az a felismerés és gyakorlat, 
miszerint a gazdasági növekedést nem lehet a lakosság életszínvonalának korlátozása és 
leszorítása árán megvalósítani. A munkaerő-tartalékok kimerülése és a gazdasági reform 
megkezdése megváltoztatja a korábbi feltételeket. A magyar gazdaság és társadalom 
„modernizációjának” leggyorsabb ütemű és viszonylag rövid idő alatt kifulladó szakasza 
indul meg.

a) A hetvenes évek második feléig nemcsak az egy főre jutó nemzeti jövedelem 
emelkedik, hanem 1960 és 1975 között csaknem kétszeresére nő — évente 4,7 százalékkal 
emelkedik — a lakosság elért reáljövedelme. A garantált reáljövedelem-emelkedéssel 
párhuzamosan 1957 után folyamatosan emelkedik az életszínvonal és javul az ellátás. 
A hetvenes évek második feléig a fogyasztói árszint alig változik; hosszan — gyakran 
az ésszerűtlenedésig elmenően — fennmaradnak bizonyos fogyasztói árpreferenciák; 
emellett sikerül fenntartani egy biztonságos, néhol szélesedő áruellátást. Az életszínvonal 
gyors emelkedése a fogyasztói és lakásmutatók gyors ütemű javulásában tükröződött. 
Nőtt és a telítettség közeli szintet ért el a tévé-készülékekkel és a háztartási gépekkel 
való ellátottság, nőtt a magántulajdonban levő személygépkocsi-állomány; változatossági 
igény mutatkozott az étkezés, ruha és lakberendezés kellékeiben; megjelentek a társa
dalmi helyzetet szimbolizáló javak. Zérus szintről indulva lényegesen megnőtt a lakás
építés, a falusi lakásállomány jelentős része kicserélődött; a lakások jelentős része
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vízvezetékkel, csatornával, gázzal ellátottá vált. A hetvenes évek második feléig javulnak 
a lakáshoz jutás esélyei. A lakosság többsége számára ebben az időszakban teremtődnek 
meg a korszerű életmód tárgyi feltételei; a jövedelmi és kulturális igényszint emelkedése 
a fogyasztási szerkezet átalakulása mellett a hetvenes években a növekvő önmaga (és 
gyermeke) kímélésében és a növekvő szabad időt kitölteni akaró igyekezetben tükrö
ződött.

b) A  lakossági jövedelmek jelentős emelkedése közben az előzetes aggályokkal 
ellentétben nem nőttek a jövedelemkülönbségek. Az alsó és felső decilis jövedelem
részesedése közötti különbség kissé csökkent, a társadalmi rétegek közötti különbségek 
mérséklődtek. E folyamatokban lényeges szerepet játszott a háztáji és kisegítő gazdál
kodás. A lakosság több mint fele — a falusi lakosságnak csaknem egésze — mezőgaz
dasági kistermeléssel egészítette ki munkahelyi keresetét. (A hetvenes években a la
kosság fele falun lakik, és az ipari munkások fele ugyancsak falun lakik.) Az 1,6 millió 
mezőgazdasági kisüzem és háztáji 2,5 millió aktív keresőt érintett, ebből 1 millió volt 
ipari munkás. Mivel a mezőgazdasági kistermelésben való részvétel az alacsonyabb 
jövedelmű rétegekben volt gyakoribb — a mezőgazdasági fizikai családokban közel 
teljes körű — , ezért a szakirodalom szerint lényegesen csökkent a magasabb és alacso
nyabb jövedelműek közötti különbség.

c) A társadalomszerkezet átalakulása némileg lelassult. A mezőgazdaségi fizikai réteg 
kismértékben csökkent, a középszintű és egyszerű szellemi réteg növekedése lassult. 
Csökkent az önálló kisiparosok, kiskereskedők és az egyénileg gazdálkodó parasztok 
száma. 1974-es adatok szerint a keresők közel 60 százaléka tartozott a munkásosztályhoz, 
22 százaléka értelmiségi és alkalmazott, 14 százaléka szövtkezeti paraszt, 2,5 százaléka 
kisárutermelő. (A korabeli kategorizálás szerint a szövetkezeti parasztságba bevették a 
tsz-elnököt és a tsz-ben dolgozó lakatost is.) A munkásosztály belső tagozódása: 33 
százalék ipari és építőipari fizikai, 5,3 szállítás, 5,3 kereskedelem, 1,6 szolgáltatás, 2,5 
egészségügy és kulturális szféra, 2 százalék közigazgatás. A társadalmi mobilitás globális 
volumene azért nem csökkent, mert a strukturális mobilitás lassulását, csökkenését 
ellensúlyozni kezdte a cirkuláris mobilitás növekedése („alacsonyabb foglalkozásokba” 
való kiáramlás a gyermekeknél). Részben szellemi családok gyermekei indultak meg 
előnyösebb kereseti feltételű fizikai (elit-) szakmák irányába, részben, a mezőgazdaság 
helyzetében bekövetkezett javulással párhuzamosan nem-mezőgazdasági fizikai réte
gekből irányult a mobilitás a mezőgazdaság felé. Az időszak jellemzője, hogy nincsenek 
nagy strukturális munkaerő-átcsoportosítások, és néhány szakma kivételével nincsenek 
elhelyezkedési nehézségek. Ekkor alakul ki egy biztonságérzet (miszerint a munkához 
való jog a munkahelyhez, sőt, a beosztáshoz való jog), ami aztán a nyolcvanas évek eleje 
óta lényegesen romlik.

d) Feltűnőnek mondott változások mentek végbe az életmód területén. Az életmód 
feszítettebbé vált. Miközben a főmunkahelyen eltöltött munkaidő fokozatosan csökkent, 
és a nők háztartási munkaideje mérséklődött, a felszabaduló idő jelentős részét a 
jövedelemkiegészítő tevékenységek, illetve a közlekedés emésztették fel. A szabadon 
választható tevékenységek között lényegesen megnőtt a televízió nézésére fordított idő,
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és minden más — művelődési, társas kapcsolat ápolását célzó — időtöltés a hetvenes 
évek időszakában a háttérbe szorult. A lényeges életszínvonalemelkedés ezért részben 
a hosszú időtartamú jövedelemkiegészítő munkák révén valósult meg, főleg az alacsony 
jövedelmű rétegeknél.

e) A szakkutatók úgy fogalmaznak, hogy nem tudják bizonyítani, mekkora szerepet 
játszott a feszítettebbé váló életmód abban, hogy a hatvanas évek közepétől a felnőtt 
férfiak halandósága romlani kezdett; az öngyilkosság és az alkoholizmus gyakorisága 
fokozatosan növekedett. Ugyanakkor idővel megállt a családonkénti gyerekszám csök
kenése, ami feltehetően a hetvenes években bevezetett népesedéspolitikai eszközöknek 
(családipótlék-emelés, gyermekgondozási segély) volt köszönhető.

Harmadik időszak (1978-1988)

A z  1966- 1968-as reformbevezetési időszak utáni tíz-tizenöt év a „modernizáció” irányá
ba tett lényeges előrelépéseket mutat. Az 1970-es évek második felében azonban — a 
külső konjunktúra megfordulása, a belső alkalmazkodás elmaradása és a meglevő és 
beszerezhető tartalékok és források felélése folytán — a gazdasági növekedés erősen 
lelassult. 1985-ben mindössze 7 százalékkal volt magasabb a nemzeti jövedelem, mint 
1978-ban. Eközben az egy főre jutó lakossági reáljövedelem 7 - 8  százalékkal nőtt — 
tehát növekedése az 1978 előtti időszakhoz képest lényegesen lelassult — , és az egy 
keresőre jutó reálbér körülbelül 11 százalékkal visszaesett. Mivel 1980 és 1984 között 30 
százalékkal nőttek az árak, a reálértéken számított jövedelem stagnált. Nézzük most a 
szerkezeti mutatókat.

a) A z  elmúlt 10 — 15 évben lelassult a magyar társadalomszerkezet átalakulása. A 
hetvenes évek vége óta csökken az aktív keresők száma, 1984 -  1985-ben 4,5 millió. A 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának csökkenése a hetvenes évek végén meg
állt, és a nyolcvanas évek elején kis növekedés következett be. Az iparban és építőiparban 
foglalkoztatott munkáslétszám növekedése lelassult, nőtt a kereskedelemben és szol
gáltatásban foglalkoztatottak száma. A legfiatalabb aktív kereső korosztályban megállt 
az a korábbi folyamat, hogy a fiatal nemzedékben több volt a felsőfokú iskolai végzettségű 
és ennek következtében az értelmiségi foglalkozású. 1984/85-ben a 18-24  éves korosz
tály 9,4 százaléka — estisekkel, levelezőkkel együtt 12,1 százaléka — tanult felsőfokon, 
és ezzel az adattal az utolsó előtti helyre kerültünk Európában.

Ugyanakkor az extenzívből az intenzív szakaszba való átlépés velejárója, hogy részben 
elindultak, részben felgyorsultak a társadalmi szerkezetnek a korábbiaktól eltérő kate
góriák szerinti differenciálódási folyamatai. 1. Összetett munkásosztály jött létre, és 
erőteljes a differenciálódás a szakmunkások rétegén belül. Kialakult egy munkáselit: a 
réteg átlagánál kedvezőbb helyzetben vannak azok, akik korszerű szaktudással, jó mun
kaerőpiaci helyzettel rendelkeznek és szakképzettésgüket többféle munkahelyen tudják 
érvényesíteni, illetve jövedelemkiegészítő munkára tudják felhasználni (autószerelők, 
műszerészek). Alattuk foglal helyet egy kevéssé modern szakmákkal rendelkező szak
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munkás- és munkástömeg, amelyik — bejáró munkások (Bőhm — Pál) — a jövedelmét 
alapvetően a második gazdaságból képes kiegészíteni. Harmadsorban elkülönülnek a 
nehéz fizikai munkát végző szakmunkások, akiknek szakismerete (bányászok, kohászok) 
a második gazdaságban nem hasznosítható, s akiknek olyan mérvű az igénybevétele, 
hogy kevéssé teszi lehetővé a jövedelemkiegészítő pluszmunkát. Túl ezeken, különleges 
helyzetű csoportok jöttek létre, mint például az építőipari munkások, akik nehéz fizikai 
munkát végeznek, de előnyös jövedelemkiegészítő tevékenységet tudnak folytatni. 2. A 
mezőgazdaság fizikai rétegén belül szintén erős differenciálódást mutat ki a szakiro
dalom. Egyre több a szakmunkás (ipari jellegű szakképzettséggel), ugyanakkor a ter
melési rendszerek jóvoltából nőtt a betanított munkások száma, külön csoportot alkotnak 
az állatgondozók, akiknek munkája a növénytermesztőkétől eltérően nem mutat szezo
nális ingadozásokat. 3. Differenciálódás mutatható ki az értelmiségen belül is. Erőtel
jesen elkülönülnek egymástól az egyetemi és főiskolai végzettséggel rendelkezők, illetve 
az ezzel nem rendelkezők (betanított értelmiségiek) (Kolosi), másfelől erőteljesen 
elkülönülnek egymástól az egyes értelmiségi szakmák (orvos, műszaki, mezőgazdasági, 
pedagógus stb.). Az értelmiségen belül a társadalmi távolságok nagyobbak, mint az 
értelmiség és a munkásság összessége között. Végül 4. növekszik a leszakadók szektora, 
ahova az irodalom egyes országrészek ingázó nagycsaládos, betanítottmunkás-kategó- 
riáit, a cigányság egy részét és a lumpen-deviáns kategóriákat sorolja. — Közeledési 
folyamatokról lehet beszélni a felső szakmunkás (ipari és mezőgazdasági) elit és a 
középszintű szellemi munkát végző értelmiség között. Végül megemlítendő a tercier 
szektorban foglakoztatottak számának növekedése.

b ) Megváltoztak és változóban vannak a társadalmi mobilitás folyamatai. A középső 
rétegek között a mobilitás tovább nőtt, folytatódik (minden rétegből) a nők továbblépése 
a középszintű szellemi kategóriába. Más oldalról viszont erősödött a zártság. A társa
dalmi hierarchia két szélén a merevedés látható. A legfiatalabbak körében megnőtt a 
segédmunkásrétegek önreprodukciója. Csökkent a munkás- és parasztcsaládok férfi 
leszármazottainak bekerülése a vezető és értelmiségi rétegekbe. 1. A vezető és értel
miségi réteg létszámnövekedése lelassult; 2. egyes értelmiségi rátegekben megnőtt a 
munkás- és parasztcsaládokból származó nők belépése (orvos, közgazdász, pedagógus); 
3. a szakirodalom szerint ténylegesen minden társdalmi réteg fiaiból kevesebben lépnek 
értelmiségi pályára (lányaikból többen), de ez a csökkenés a szellemi családok fiainál 
a legkisebb és a szakképzetlen munkások és parasztok fiainál a legnagyobb. 1984-1985- 
ben az egyetemisták 50 százalékának az apja vezető állású, 25 százalékuké értelmiségi 
és 16 százalékuké ipari-építőipari foglalkozású. Érdekesség, hogy a vezető beosztású 
apák gyermekei a közgazdsági, az értelmiségi apák gyermekei a bölcsész, műszaki (ezen 
belül építész) és vegyész karok felé tartanak. A hetvenes években az értelmiség tiszta 
generációs mobilitása 1 százalék, értve ezen az életútja során munkásból lett értelmiségit. 
Más oldalról a statisztikák azt mutatják, hogy a munkás- és parasztcsaládok fiúgyermekei 
„helyben maradnak”, és legfeljebb alsó szintű vezetővé, illetve segédmunkásból szak
munkássá lesznek (utóbbiak a nem mezőgazdasági foglalkozásúaknál intragenerációsan 
25 százalékot jelentettek). Más szóval kevesebben kísérlik meg a felsőfokú iskolába
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bejutást, ami nyilván összefügg az értelmiségi pályák alacsony kezdőfizetésével, illetve 
azzal, hogy a szakmunkások korábban válnak keresőkké. A jelenlegi helyzetben nemcsak 
a kedvezőtlen anyagi helyzetű családok mondanak le fiaik felsőfokú taníttatásáról, hanem 
a szellemi családok fiúgyermekei is — ha nem kerültek be egy felsőfokú iskolára — 
fizikai szakmát tanulnak. Mindez a cirkuláris mobilitást növeli. (A helyzet tehát sajátosan 
eltér az ötvenes-hatvanas évekbelitől. De eltér a két világháború közöttitől is, ekkor 
mind a tradicionális szakmunkás, mint a magánkisiparos, mind a módos paraszt — 
anyagi tehetősség birtokában — jóval inkább az értelmiségi pályák, és nem az ipar felé 
inspirálta-kormányozta fiait.) A nyolcvanas évekre elkészült szakvizsálatok némelyike 
szerint a társadalmi helyzet (egyenlőtlen helyzet) a mai Magyarországon nem egyetlen 
vagy néhány adottság függvénye, hanem nagyszámú élethelyzet-ismérv inkonzisztens 
kombinációjának velejárója (vö. nagy fővárosi lakásban alacsony fizetéssel versus nagy 
jövedelemmel egy isten háta mögötti, infrastruktúra nélküli község emeletes házában 
stb., stb.). A munkamegosztáson (ennek előfeletétel- és következmény-változóin) alapuló 
rétegződés felől eszerint elmozdulóban lennénk a státus-inkonzisztencián alapuló, lé
nyegesen szövevényesebb és többértelmű rétegződés felé, amelyben a második gazda
ságon belüli helyzet, a családnagyság, az iskolázottság, a kulturális színvonal, az 
érdekérvényesítési esély, a jövedelem — vagyon, a foglalkozás, a munkakörülmények, a 
települési-övezeti jelleg és ellátottság kombinációi alapján alkothatnak meg társada
lmunk elit, közép-, alsó- és deprivált csoportjai, sajátos előny-transzformációs stratégi
ákat mutatva.

c) A hetvenes évek második fele óta (1982-ig nézve) a feltételezésekkel ellentétben 
nem növekedtek az egyéni háztáji és kisegítő gazdálkodásból, illetve az ún. egyéb 
munkákból származó jövedelmek arányai. Azért nem, mert miközben a nem-mezőgaz
dasági jövedelmek nőttek, a mezőgazdasági jövedelmek csökkentek. Ennek oka, hogy 
a mezőgazdasági kistermelésben a költségek gyarkabban emelkedtek, mint az értéke
sítési árak. A kistermelés intenzitásának növekedése közepette a mezőgazdasági kister
melésből származó tiszta jövedelmek lassabban nőttek, mint a többi jövedelemfajták.

Ebben a helyzetben, miközben — mint említettük — a lakossági egy főre jutó reálbér 
visszaesett, azoknak a háztartásoknak a jövedelmi helyzete javult, amelyeknek módjuk 
volt jövedelemkiegészítő tevékenységet folytatni. Ezzel szemben romlott azoknak a 
háztartásoknak a helyzete, ahol vagy életkoruk (idős emberek), vagy szakképzettségük 
jellege, illetve hiánya (utóbbiak: városi szakképzetlen munkások), vagy lakóhelyük (nagy
városi lakosok távol a kistermeléstől) miatt nem tudtak részt venni jövedelemkiegészítő 
tevékenységben. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a magyar társadalom háromnegyede részt 
vesz valamilyen jövedelemkiegészítő elfoglaltságban.

d ) Külön kell szólni a nyugdíjasok és a gyermekes családok jövedelmi helyzetéről. 
A népesség öregedése következtében a nyugdíjasok száma nőtt (1985-ben közel 2,3 
millió), és az átlagos havi nyugdíj emelkedett (1984-ben 3019 Ft). A nyugdíj nominá
lértékének emelkedése azonban az utóbbi években nem tudott lépést tartani az áremel
kedésekkel. Az új nyugdíjba vonulók ugyanakkor lényegesen magasabb nyugdíjat kapnak, 
mint az idősebbek (1983-ban az év folyamán saját jogon nyugdíj azott munkások és
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alkalmazottak átlagos nyugdíja 4 095 Ft, a mezőgazdasági tsz-tagok átlagos nyugdíja 
3075 Ft, ugyanabban az évben az átlagos havi bér az állami szektorban 5342 Ft). Mindent 
összevéve, minden egyes nyugdíjas szubjektíve úgy érezheti, hogy anyagi helyzete évről 
évre romlik (Andorka).

Itt említendő, hogy 1980 és 1983 között az összes pénzbeni társadalmi juttatás 
változatlan, illetve csökkenő tendenciát mutatott (nyugdíj — emelkedett, táppénz — 
ugyanakkora, családi pótlék — csökkent, gyermekgondozási segély — csökkent, egyéb 
segély, ösztöndíj — kissé nőtt).

A gyermekes családok relatív anyagi helyzete 1972 és 1982 között lassan romlott. 
(Az 1972. és 1982. éveket véve, az egy főre jutó személyes jövedelem a gyermektelen 
családok jövedelmének százalékában 1 gyermeknél 79-ről 76-ra, 2 gyermeknél 65-ről 
62-re, 3 gyermeknél 53-ról 51-re csökkent, négy és több gyermeknél 35-ről 39-re 
emelkedett.) A többgyermekes családok aránya a legalsó jövedelemkategóriában az 
átlagosnál sokkal magasabb. Míg az összes népesség 16 százaléka élt havi 2200 Ft-nál 
alacsonyabb egy főre jutó jövedelemből, a négy és több gyermekeseknek 82 szsázaléka 
tartozott ebbe a jövedelemkategóriába.

e) A kutatók szerint a fenti átrendeződések ellenére az 1982-es családi jövedelem 
adatfelvétel szerint a jövedelmek egyenlőtlensége kis mértékben csökkent, ugyanis az 
alsó decilis részesedése az összes személyes rendelkezésű jövedelemből kissé emelkedett 
(1977 — 4,7 százalék, 1982 — 4,9 százalék). Ezt azzal magyarázzák (Andorka), hogy 
az utóbbi években romló anyagi helyzetű, alacsony jövedelmű háztartások nem maradnak 
le jobban az átlagos egy főre jutó jövedelemtől, mint az 1970-es években a legalacsonyabb 
jövedelmű családok.

A társadalmi rétegek közötti jövedelemkülönbségek 1977 és 1982 között nem mu
tattak lényeges változásokat. A felső vezetők jövedelme az átlaghoz képest emelkedett, 
a mezőgazdasági fizikai háztartásoké pedig visszaesett. Ugyanakkor a népesség 45-50 
százalékához kerül az összes lakossági jövedelem 75-80 százaléka, és 50-55 százalékához 
az összes jövedelem 15-25 százaléka. Utóbbin belül megnehezedett az állapota az eleve 
rossz helyzetűeknek, akik a változásokra szükségletcsökkentéssel reagálnak.

f )  A reáljövedelem-növekedés lassulása ellenére a lakásviszonyok javulása és egyes 
tartós fogyasztási eszközök (személygépkocsi) vásárlása folytatódott. Miközben az állami 
erőből épített lakások száma visszaesett (1984-ben a megelőző másfél évtized átlagának 
kevesebb mint egyharmadára), a magánerőből, OTP-kölcsönnel végzett lakásépítés 
1984-re a hetvenes évek második felének szintje fölé emelkedett. 1984-ben a lakások 
86 százaléka épült magánerőből. A lakosság tehát igen nagy erőfeszítéseket tett, hogy 
életkörülményei javulásának ütemét megtartsa, különösen mivel az állami kedvezmények 
meg sem közelítik a tényleges költségnövekedéseket.

A családi stratégiák változása az életmód terén látszik meg a legjobban. Az 1960-as 
évek óta meglevő tendencia — amikor a nagy többség a mezőgazdasági kistermeléssel 
javította életkörülményeit — az utóbbi években a mezőgazdaságon kívüli kisvállalkozási 
formák elterjedésével felerősödött. A jövedelemkiegészítő tevékenységek globális mun
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kaidő-ráfordítása nőtt (ipar, kereskedelem, szolgáltatás), és a munkán kívüki tevékeny
ségre igen kevés idő marad.

g) A feszített életmód az 1978 óta jelentkező gazdasági nehézségek kompenzálását 
szolgálja az életszínvonal fenntartásában. Befolyásolja az élet számos területét és a 
kutatók véleménye szerint feltehetően szerepet játszik az alkoholizmus és az öngyilkosság 
további terjedésében. Egyik tényezője lehet a felnőtt férfi lakosság halandósága folya
matos és a női halandóság meginduló romlásának. A várható életkor nőknél, 73,6, 
férfiaknál 65,6 év, ami jóval alacsonyabb, mint a hasonló fejlettségű európai országokban. 
A családok többsége nem vállalkozik három vagy több gyermek szülésére és felnevelé
sére, aminek következtében a termékenység a nyolcvanas években az egyszerű repro
dukció szintje alá került. Egyes kutatók véleménye szerint a családi pótlék emelése és 
a gyermekgondozási segély nem voltak hatástalanok abban, hogy az egy gyermekes 
családok száma csökkent a kétgyermekesek javára. A korábbi hatások azonban kime
rültek. Az ország lakossága 1980 óta 90 ezerrel csökkent, és a prognózisok szerint 
2001-ben a népességszám 10 millió 370-450 ezer között alakul majd, vagyis másfél 
évtized alatt további 170 -  250 ezerrel kevesebben leszünk. 2021-re várható az 1975-ös 
szint — 10,5 millió — újbóli elérése, amennyiben a születések száma emelkedik (száz 
családban 230 gyerek megszületése kívánatos, a mai „vállalkozói kedv” 170), amennyiben 
javul a lakáshelyzet, kiterjesztik három évre a gyed-et, és a családi pótlék (három gyermek 
esetében jelenleg gyermekenként 840 Ft) a gyermeknevelés költségeinek nagyobb részét 
fedezi. Emellett kívánatos, hogy a jelenlegi 19-20  ezrelékes csecsemőhalandóság az 
európai középszintet jelentő 11-13  ezrelékes szintre csökkenjen. Természetesen elvá
laszthatatlan ettől a házasságok stabilizálása, 1986-ban száz házasságra 40 válás jutott 
és a halálozások és válások miatt megszűnt házasságok száma 25 ezerrel haladja meg 
az esküvők számát.

A fentiek alapján nem meglepő az a szakirodalmi vélekedés, hogy az előttünk álló 
évtizedekben lényegesen nehezebb körülményekkel kell szembenézni a társadalmi ha
ladás feltételeinek biztosításakor.

2. Gazdaság

a) A mezőgazdasági kistermelés

A mezőgazdasági kistermelés Magyarországon a mezőgazdasági termelés 30 -  35 száza
lékát adja. Eközben a mezőgazdasági kistermelés nem ismeri a szó klasszikus értelmében 
vett magántulajdont — földmagántulajdont —, ugyanakkor létezik egy agrárpiac, amely
re egyénileg, önállóim és versengve reagálni lehet. A szocialista magyar út specifikuma: 
1963 és 1975 között a központosító államigazgatás és a paraszti társadalom között olyan 
kiegyezés jött létre, amelyben az államhatalom fenntartotta a földtulajdon, illetve a 
gazdasági intézmények létrehozásának monopóliumát, ám az egyes embernek, családjá
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nak és társulásaiknak gazdálkodási szabadságát a szentesített intézmények keretein belül 
nem korlátozták.

Ennek feltűnő ellenpéldája hatvanas-hetvenes években Lengyelország. Itt a magán
paraszti gazdálkodást, földtulajdont elvileg nem korlátozták: nagy paraszti birtokok 
jöttek létre. Ám a gazdálkodói környezetet az állam korlátozta, kisajátította, ezzel az 
egyéni ambíciókat tönkretette; e körülmény is politikailag destabilizáló hatású volt. Nem 
így Magyarországon.

Magyarországon — persze nem harcok és destabilizációs effektusok nélkül — a 
hetvenes évekre oda jutottunk, hogy a mezőgazdasági szövetkezetek keresik azokat a 
megoldásokat, amelyek révén a kistemelői tevékenység bekapcsolható a közös és „gyár
szerűvé” lett gazdálkodásba. Egy halom sajátosság adódik itt. Szedjük pontokba.

1. Magyarországon nem létezik a kistermelők részére elérhető földpiac. Ezzel megszűnt 
a régi paraszttársadalom alapvető ismérve, amely szerint a gazdálkodói siker újabb 
megvásárolt földekben jelentkezett. Az állami és községi telekgazdálkodásban a ma
gántulajdont a tartós bérlet helyettesíti. Ennek nagysága nem haladhatja meg a családi 
ház vagy hétvégi ház létesítéséhez szükséges területet. A forgalomba kerülő földnagy
ságnak, más szóval a mezőgazdasági kistermelő ún. háztáji földjének törvényes felső 
határa 6000 m^. (Az 1987-es változások előtti állapotokról van szó.) Nem mindennapos 
sajátosság, hogy a termelőszövetkezetekben dolgozó tagok effajta háztáji jogát az 1974-es 
törvény minden állampolgár jogává általánosította. Ezzel egyedülálló módon demokrati
zálódott — társadalmasult — a paraszti kistermelés lehetősége, miközben egy hagyomá
nyos agrártársadalomban a paraszti lét hagyományos bázisa, a földmagántulajdon  
megszűnt!

E z  olyan vonás, amely megkülönböztet szocializmus előtti múltunktól, a környező 
szocialista országoktól és a mai nyugati típusú mezőgazdaságoktól.

2. A fentieknek megfelelően Magyarországon a mezőgazdasági kistermelők kéthar
mada nem mezőgazdasági foglalkozású. Hanem ipari munkás, középszintű szellemi 
munkás, tisztviselő, értelmiségi. Ez utóbbiak bekapcsolódása a mezőgazdasági kister
melésbe többszörösen meghaladja a Nyugat-Európában szokásos méreteket. (Emellé 
kívánkozik, hogy Magyarországon a falvakban és községekben lakók hatvan százaléka 
nem mezőgazdasági szervezet alkalmazottja.) A mezőgazdasági kistermelés és gazdálko
dás függetlenedett a szövetkezeti tagsági viszonytól: „bárki” jogosult rá.

3. Ugyanakkor részben az állami, részben a mezőgazdasági szövetkezeti politika a 
hetvenes évek közepétől biztosítja a kistermelés infrastruktúráját és piacát. Természetesen 
ez sem ment harcok nélkül. Röviden az eredmények — és ezek különböztetnek meg 
szomszédainktól, köztük az említett Lengyelországtól. A termelő szabadon rendelkezik 
termékével. A termék legális piacon jelentkezhet, exportigényeket is ellátó kereskedelmi 
szervezetek is vesznek át termékeket. Oldódott a kistermelés eszközeinek beszerzését 
illető korlátozás (kisgép, traktor, teherautó vehető); a kistermelő tsz-tagok takarmányt 
vásárolhatnak a tsz közös készletéből, a hetevenes évek második felétől minden műtrágya 
és növényvédelmi szer kereskedelmileg elérhető. Hátrány: a kistermelő számára nyújtott 
szolgáltatások (javítás, karbantartás, szerviz) korlátozott volta.
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4. A helyzet kizárja a földbe vagy földigényes termékekbe történő beruházást. Ezért, 
másfelől a piac stabilizálódása miatt a kistermelés nem földigényes tevékenységi ágak felé  
fordult: ilyen a bor, gyümölcs, korai zöldség, hizlalás, tenyésztés. A tehenészet vissza
szorult.

Összegezve: Magyarországon a földosztást követően a mezőgazdaságot kollektivi- 
zálták. Ennek következtében — földtől, eszköztől és igaerőtől elválasztva — megszűnt 
az önálló paraszti gazdálkodás. A „gyárszerűvé”, „vállalativá” váló mezőgazdasági szö
vetkezetek oldalában viszont olyan tömegek jutottak mezőgazdasági gazdálkodói léthez, 
amelyek addig ki voltak zárva a paraszttársadalomból.

Agrárproletárok, falusi, községi és városi ipari foglalkozásúak, szellemiek, értelmi
ségiek akkor léptek be a hagyományos paraszti piacokra, amikor a hagyományos érte
lemben vett paraszti osztály és társadalom megszűnt. „Szocializmus magyar módra.” (S 
hol tartanánk, ha az elmúlt húsz évben valami hasonlót sikerült volna megvalósítani a 
gyáripar vonatkozásában?) Mai korlát és gond: a piac kihívására a sikeres kistermelők 
a földtulajdon és a tőke korlátozottsága miatt csak egy határig tudnak reagálni tevékeny
ségük bővítésével (Juhász -  Bálint). Az 1987-es új földtörvény előirányoz ilyen irányú 
változásokat is.

b) A mezőgazdasági szövetkezeti tulajdon emancipációja

1956 után eltörlik a begyűjtési és vetésterületi előírásokat, elfogadható felvásárlási árakat 
alakítanak ki, a falvakban bizonyos iparcikkek elérhetőkké válnak, és általánossá válik a 
feldolgozott élelmiszerek vásárlása. Az ingatlan forgalmának tilalmát jelentős mértékben 
feloldják, a téeszesítéssel kapcsolatos adminisztratív intézkedéseket visszafogják.

1956 után különös jelentőségre tesz szert a politikai vezetés ama megítélése, miszerint 
számolni kell a paraszti világ valóságos értékeivel. így kapta meg terét és rangját a 
gazdai tekintély, a szaktudás, a szorgalom, a vállalkozó és kísérletező kedv. A szövetkezeti 
árutermelésben ezek kerülnek szélesebb keretbe és összefogásba. A parasztság meg
különböztetett helyzetét felszámolandó, jelentős lépés az öregségi járadék és nyugdíj 
bevezetése, valamint a szociális ellátás intézése. A szövetkezeti háztáji megítélésénél a 
politikai vezetés elvetette azt a hozzállást, miszerint a háztáji az átszervezést megelőző 
fokozatosság elmulasztásáért utólag kényszerből levonandó adó. Ehelyett annak köz- 
gazdasági és társadalmi súlyából indult ki. A háztáji így válhatott idővel a nagyüzem 
bizonyos fokú védelmét élvezve és abban integrálódva egyre inkább piacorientált vál
lalkozássá.

1966-tól megnőtt a szövetkezetek függetlensége a járási igazgatástól. Megszűnt a 
tervlebontás, átalakult az árrendszer, normatívvá vált a hitelezés és támogatás rendszere. 
1 9 7 2 -1973-tól ismét erősödött a központi és megyei elvárásokat érvényesíteni akaró 
területi igazgatás közvetlen beavatkozása (egyesítések, szanálások). 1975 -1976 kijóza
nító válsága óta a háztáji általi jövedelemnövelés tolerálása mellett, elismerést nyertek 
a munkaerőpiaci pizíciók és a saját vállalkozások. A mezőgazdasági szövetkezet mindazt
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elvégezheti országunkban, amit egy nem szövetkezeti gazdálkodó szervezet elvégez (1968 
előtt a mezőgazdasági vállalatokat jogszabály szorította csak mezőgazdasági tevékenység 
elvégzésére.) Az 1976-os minisztertanácsi határozatot követően tovább csökkentek a 
megkülönböztetések, a tsz-ek jogosítványt szereztek az állatvásárlási és egyéb agrárke
reskedelmi tevékenység végzésére is.

Szerencsés kereszteződés: a termelőszövetkezetek önkormányzati meghatározottsága 
az iparszerű-vállalati gazdálkodás (fix bér, nyugdíj stb.) vonásaival kombinálódott.

A mezőgazdaságban Magyarországon sok funkciójú és gazdag profilú vállalatrend
szerek alakultak ki. A vállalati keretek mellett kialakultak a vállalat fölötti szervezettí
pusok (rendszerek, társulások). A résztvevők iparcikk- és szolgáltatás-szükségletüket, 
egyben mezőgazdasági kooperációs szükségletüket saját erejükből, saját kapcsolataik
ban, saját leleményességükkel megteremthetik (géppark, felszerelés, kazán, automatika, 
csőrendszer, beszerzési és értékesítési együttműködés stb.). Történelmi példa nélkül 
álló, nyitott oldalági társas kapcsolatrendszer jött létre, alapvetően eltérve a magyar 
iparvállalatok lényegében vertikális, metavállalati betagozódásától. A termelési rend
szerekben vagy egyesülésekben állami és szövetkezeti vállalatok — termelők, feldolgo
zók, értékesítők, bel- és külkereskedelemmel foglalkzók — egyaránt s csaknem 
szétválaszthatatlanul összefonódva részt vesznek; állami-szövetkezeti tulajdon jött létre, 
mint a társadalmi tulajdon „vegyes-másodlagos” formája. Megemlítendő, hogy a magyar 
gazdaságban vannak hagyományai az agrár-ipari komplexumoknak. Például az egykori 
magyar királyi mezőhegyesi állami birtokon volt gabonatermesztés, állattenyésztés, 
szeszgyár, cukorgyár, kendergyár, gépgyár, saját termékeiket közvetlenül értékesítették 
és igen gazdaságos működést produkáltak — a múlt század végén. Nem az újdonságok 
lebecsülése, ha a megszüntetve-megőrződésekre irányítjuk a figyelmet: ahogy az állami 
gazdaságok jól-rosszul a korábbi tőkés nagyüzem továbbélései voltak, úgy az agrár-ipari 
komplexumoknak is megvannak a pozitív előképei.

Kiemelendő, hogy jelentős betagozódás történt az élelmiszertermelés ipari és keres
kedelmi kapcsolatrendszerébe. (Hetvenes évek: az élelmiszer „stratégiai cikk”.) Ugyan
akkor éppen az élelmiszeripari vállalatoknál alacsony a nyereség, technológiájuk sok 
szempontból elavult, ezt nem tudják megújítani, illetve nem tudnak új vállalkozási 
formákba kezdeni. Tárolótér, szállítóeszköz és feldolgozó kapacitás hiánya miatt milliós 
értékek mehetnek és mennek veszendőbe. Nincs kellő lépéstartás, sőt lemaradás van a 
mezőgazdasági termelőeszközök ipari előállításában. Magyar sajátosság: a kevésbé 
hatékony eszköz egyúttal drágább. A mezőgazdaság anyagráfordításai igen sokat leköt
nek a bruttó temelési értékből. Számítások szerint a szocialista országok közül éppen 
Magyarországon kell a legtöbb mezőgazdasági terméket adni az előállításukhoz használt 
ipari termelőeszközökért cserébe. És még így is — az egy főre jutó mezőgazdasági 
termelési érték 1978-ban világátlagban 125 dollár volt, a fejlődő országokban 63, a fejlett 
tőkés országokban 26, a KGST-tagországok átlagában 288 dollár. Ez Magyarországon 
— azonos 42 termékre számítva — 383 dollár. Hazánk Dánia után a második volt a 
világon, harmadik az Egyesült Államok 374 dollárral, negyedik Hollandia 344-gyel. A 
szakértők szerint a beruházások, a tőke- és a munkaerőpiac szabályozásának hatékony
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ságát kell fokozni; növelni a pénz hatókörét, tőkepiacot kialakítani, vállalkozók, bankok, 
tőkeközpontok kellenek. A kereskedelem rosszul iktatódik be a termelő és fogyasztó 
közé, mindkettő érdekét lerontja.

A mezőgazdaság „társadalomtörténetében” sajátos kettősség volt tapasztalható. A 
hetvenes évek közepéig erős a mezőgazdaságból való elvándorlás, menekülés folyamata, 
miközben a szövetkezetek jelentősége a munkaerőpiacon már felértékelődött. A fiatalok 
„kettős értékrendszert” mutattak: a tizenéves korú menekül a mezőgazdaságból, (a 
mezőgazdasági szakmunkásképzőből is), aztán harminc éves korához közeledve visz- 
szajön. A hatvanas évek vége óta a tsz-ekben jelentősen bővült az agrárértelmiségi 
létszám, egy-egy üzem társadalmán belül a diplomások új, önálló csoportot alkotnak. 
A falun lakók nagy része — többsége — nem mezőgazdasági foglalkozású, az ott 
dolgozók nagyrésze ugyanakkor kicserélődött (1967 és 1972 között 3 5 -4 0  százalékuk, 
1972 és 1977 között 25 -  30 százalékuk). A belépők fele másik termelőszövetkezetből 
jött. A lényeg: a magyar agrártársadalom összeolvadt a környező nem-agrár társada
lommal. A z agrártársadalomban dolgozók integrálódtak a „nagy társadalomba ”, nincsen 
többé paraszti osztály. Ezen belül különböző országrészek, települések, földrajzi kultúrák, 
mentalitások kerültek kapcsolatba és kombinálódtak egymással a munkaszervezetben 
és a falusi térben.

•

c) Az állami tulajdon lebontása — avagy a tulajdonformák ideológiai 
szekularizációja Magyarországon.

Itt megint érdemes megemlíteni a „kiinduló ősállapotot”. Eszerint állam és ipari vállalat 
viszonyában egyetlen központi tulajdonos létezik, az állam (államigazgatás). Ez volt, 
úgymond, a szocialista megoldás, és mennél centralizáltabb volt ez a megoldás, annál 
szocialistább volt. Nagyság, szervezeti koncentráció és egyformaság: ezek voltak a további 
„szocialista” kritériumok. Húsz éves felismerésünk: torz, mesterséges, adottság- és 
életidegen óriásképződmények jöttek létre a fenti hitelvek jegyében. Ráadásul, mint az 
államigazgatási szervek tulajdonai.

Elmúlt húsz évünk története e modell lassú, nagyon lassú lebontása. A tulajdoni, 
irányítási és szervezeti rendszerben lassan-lassan létrejön egy kevert vegyes rendszer, 
amikor „mindenben mindenből van” már, s ami így kevert koordinációs irányítást igényel. 
Az 1966-1968-as reform óta az állami tulajdon kis lépésekben relativizálódik. A nyolc
vanas évek elején — s ezt így, minden ellentmondás dacára ki lehet jelenteni — nincsen 
már „egységes állam mint tulajdonos”. Az államigazgatás tulajdonosi funkciója meg
rendült és számos újabb, másodlagos tulajdonforma jött létre. Pusztán ez a — lentebb 
részletezendő — körülmény már meggyengíti azt a nyugati elemzésekben velünk szem
ben, ránk akasztva megfogalmaztott megállapítást, miszerint a szocializmusban két 
elváló pólus gyanánt egymással szemben áll az állami bürokrata apparátus „mint a 
termelési eszközöket birtoklók közössége” és a dolgozók, a „munkaerőt birtoklók 
közössége”. Ez a polaritás szétrázódott. Kezdjük ezzel, a társadalmi tulajdon hazai
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bővülésével és differenciálódásával. 1 . Állami tulajdon és szövetkezeti tulajdon korai 
rangsorolása — az utóbbi rovására — a hetvenes évek végétől megáll, sőt megfordul. 
A nyolcvanas években — pikáns helyzet — Magyarországon a mezőgazdasági szövet
kezeti tulajdonforma és önkormányzat lesz az ipari tulajdon előképe és mintája, amit 
az MSZMP központi elméleti és napi sajtója visszatérően így emleget. Erre alább külön 
visszatérünk. Ám nem kevésbé izgalmasak az újfajta másodlagos tulajdonformák. 2. 
Lejásztódtak bizonyos keveredések, és ezzel a merev tulajdonforma-határok felbomlottak, 
a) Mint említettük, a nyolcvanas évek Magyarországán az állami vállalatok és a mező- 
gazdasági szövetkezetek közösen hoznak létre gazdasági társulásokat, közös vállalatokat, 
betéti társulásokat, egyesüléseket. Ezt a közös tulajdont belső szerződések szabályozzák, 
így jött létre a társulási tulajdon. A  mezőgazdaságban létesült kevert tulajdonú és profilú 
integrációkhoz hasonlóan létrejöttek nem  mezőgazdasági profilú kutatási-fejlesztési-ter- 
melési egyesülések az állami iparban is (3 - 4  db, vö. a korábbi Állami Fejlesztési Bank 
kezdeményezései), b) 1981-től az állami gazdaságokon belül szövetkezeti szakcsoportok 
és gazdasági munkaközösségek működnek, utóbbiaknak ráadásul három típusa van, 
egyúttal megindul a szövetkezeti leányvállalatok alapítása. A termelőszövetkezetek ipari 
ágazatai kiválnak és önállósulnak, c) Kisvállalkozások jöttek létre — példátlan sokfé
leségben — , amelyek a társadalmi és egyéni tulajdon kombinációi (egyéni-társas tulaj
don). Ezek egy része, mint ismert, beépül a vállalati szervezetbe, de nem 
összállami-gazdaságirányítási szinten. 3. Létrejöttek a társadalmi tulajdon új formái, a) 
Társadalmi szervezetek — SZOT, KISZ — saját tulajdonnal rendelkeznek, ebből 
vállalatot alapíthatnak, társulhatnak, b) 1977-től a törvény engedi, hogy egyesületek is 
alapíthassanak vállalatot. Ezzel létrejött a társadalmi szervezetek és egyesületek tulaj
dona. c) Megjelentek — mind a nyugati országok, mind a KGST részvételével — a 
nemzetközi vállalatok különböző formái. 4. Végbement a hagyományos tulajdonformák 
belső rétegződése. Ez azt jelenti, hogy megjelent a tanácsi-, városi-, községi-, helyi 
önkormányzati tulajdon. Megjelent a leányvállalat által alapított vállalat, a nem közvet
lenül állami vállalat. 5. Hosszas részletezést érdemelne, most csak röviden: a hazai 
joggyakorlat és a valóságos gyakorlat feloldotta azt a megkülönböztetést, miszerint a 
személyi tulajdon a fogyasztási eszközökre, a magántulajdon a termelési eszközökre 
vonatkozó kifejezés, mivel a kialakult gyakorlatban a személyi tulajdon jó ideje bérbe 
adható és tőkésíthető volt. Ehelyett „szocialista állampolgári személyi és társas tulaj
donról” beszélünk, ami lehetővé teszi, hogy egy autóval taxisként dolgozni lehessen, és 
egy háztáji személyi vagyontárgyai termelési eszközöknek minősüljenek. Ezzel elismer
jük — távolról sem kellő mértékben és megvalósulásban —, hogy az egyéni-személyi 
tulajdonra szükség van a termelői-szolgáltatói szfrérában.

Időzzünk el kissé részletezőn a fentebb (2/c. alatt) említett „kisvállalkozásoknál” 
(Laky T.; a számok 1984-ből valók). Hány féle formája van? Ide sorolhatók: kisiparosok, 
kiskereskedők — ezeknek fele fő-, fele mellékfoglalkozású, összlétszámúk 130 ezer —, 
mezőgazdasági kisparaszti gazdaságok; mezőgazdasági szövetkezetek nem mezőgazdasági 
melléküzemágai, családi háztáji gazdaság amely a legnépesebb: 1,5 millió). Nézzük az 
újabbakat: vendéglői szerződések és bérletek (10 ezer ember, nincs nagy tolongás);
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kisvállalatok, ezekből 1984-ben 140 volt, ebből 49 AFIT és 80 Gelka; kisszövetkezetek, 
amelyek részben állami gazdasági, részben szövetkezeti szakcsoportok (40 ezer fő); 
vállalati gazdasági munkaközösségek, ezek, mint a háztáji gazdaságok a tsz-szel, szerző
dést kötnek a vállalattal kihasználatlan gépek és emberek „foglalkoztatására”, ebből 
van a legtöbb: 1984-ben 18 ezer, a foglalkoztatottak száma kb. 100 ezer; ipari szolgáltató 
szövetkezetek szakcsoportjai; polgári jogi társaságok, amelyek piacos jellegű termelész- 
szervező vállalkozások, 150 -160  volt belőlük, e szám csökkent, mert már az indulásnál 
40 százalékos adót vetettek ki rájuk. Ezt 1987 január 1-vel 20 százalékra mérsékelték 
(a többiek általában 3 százalékos adókat kaptak, vessük itt közbe, a kisvállalkozásokat 
engedélyező jogszabályok — 8/1981/IX.29. MŰM. — 1982. január 1-én léptek életbe); 
végül említendők a gazdasági munkaközösségek, amelyek önállóak. A gmk-ban 2 -3 0  fő 
lehet, ezek működőképesek, minden szektorban megtalálhatók, adójukat 1987. január 
1-től 10-ről 20 százalékra emelték. 1984-ben 8 ezer volt belőlük, számuk nőtt. Egyhar- 
maduk az iparban, egyharmaduk az építőiparban, a többi a szolgáltatásban található. 
(Amit az utóbbi területek nyújtanak: szellemi szolgáltatások, takarítás, rágcsálóirtás, 
társkereső szolgálat, szociális gondozás, nyelvtanítás, sportiskola stb.)

Most némi kommentár — a sajátosságokról. A fentieket nézve, a háztáji nem  
vállalkozás, a vgmk nem  vállalkozás, az állami irányítással elöntött kisvállalat nem  
vállalkozás, a kisszövtkezet nem  vállalkozás. Vállalkozás csak(!) a kisiparos tevékenysége, 
a pjt és a gmk, még a melléküzemág. Ezzel egyfelől arra kívánunk utalni, hogy a 
munkaerő értékesítése és a vállalkozás két különböző dolog. Amikor az ember vállal
kozással foglalkozik, akkor nem olyan munkát végez, amellyel kielégíti saját maga és 
háztartása szükségleteit, hanem túlmegy ezeken a szükségleteken. Javakkal és tőkével 
gazdálkodik, önálló módon dönt, azt végzi, ami kifizetődő — a nyereség kormányozza 
— , és ha kiderül, hogy az, amit csinál, nem kifizetődő, akkor abbahagyja. Mindebben 
kockáztatás — száz, kétszáz százalékos siker éppúgy bekövetkezhet, mint a teljes bukás. 
A  vállalkozás jellegű munka így alapvetően más, mint a hivatalban rutinszerűen végzett 
napi nyolc órás munka, amelyért az ember egy havi fix  summát kap. A vállalkozáshoz 
képességek, hajlandóságok, megfelelő környzet, aztán tőke, valamint a plusz-mínusz 
véletlenek bekalkulálása kívánatos (Garai). Innen nézve nyilvánvaló, hogy a vállalkozás 
jellegű munkához meg lehet adni a jogot, de az nem társadalmasítható, mivel nincs meg 
az egyenlő részvételi esély. Más oldalról azt szeretnénk nyomatékosan kiemelni, hogy a 
közhasználatban differenciálatlanul ,Jdsvállalkozások ” címszó alatt említett tevékenységek 
közül igen kevés a vállalkozás. Megismételnénk: a vállalkozás lényege a kockáztatás és 
az autonóm döntés; „folytatom vagy abbahagyom” (Laky). Ha ezt nézzük, akkor ha
zánkban 1984-ben 60 -  70 ezer főfoglalkozású kisiparos, 5 - 6  ezer magánkereskedő, 10 
ezer vendéglős, néhány száz gazdálkodó, ezer pjt-s és 10 ezer főfoglalkozású gmk-tag 
vállalkozik, ami hozzávetőlegesen és felfelé kerekítve 100-120 ezer ember, az aktív 
keresők két-három százaléka. Munkájuk, arányosan véve, nagyobb népgazdasági ha
szonnal járt, mint a nagyvállalatok jelentős részének tevékenysége. Mégis, ez az a pont, 
ahol meglódul a méricskéző szocialista pietizmus és farizeusság. Aki pusztán kiskaliberű 
pótlólagos jövedelemszerzésre, vagy arra sem képes, 1. a fentebb említett valmennyi
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területet vállalkozásnak minősíti, jóllehet nem az (és ebben segít neki a tömegtájékoz
tatás és a nyilvános jogi-morális megítélés), 2. ugyanakkor szemet húny afölött, hogy a 
vállalkozásjellegű munkatevékenység nem társadalmasítható, mert nincs meg „az egyen
lő részvételi esély”, és ebben a kognitív vakságban is segít neki a tömegtájékoztatás. 
Említett emberünk ebben a „fénytörésben” és „vakságban” az ideológiai zsarolás 
eszközéhez nyúVfeszélyezi és „sarokba szorítja” a politikát (elengeded a kisiparost? a 
kiskereskedőt? elengeded az egyenlőtlenségeket! elengeded a kapitalizmust!), 
miközben nincs másról szó, mint saját vakságáról és „megrekedt” élethelyzetének 
pszichés kompenzálásáról. A mai napig nem irányítjuk kellő súllyal a figyelmet arra, 
hogy a „mindenkinek munkája szerint” elv azt is jelenti, hogy alkalmanként ég és föld 
különbségek vannak az elvégzendő munkák között. Ezek mellett a természetes esélye
gyenlőtlenségek mellett végképp nem figyelünk a nem-természetes egyenlőtlenségekre, 
a szabályozási következetlenségekre, és diszkriminációkra, amelyek az állam beavatko
zásából következnek, s amelyek jóvoltából 1987 tavaszán általános tünet a kisvállalko
zások zömének elbizonytalanodása. Ilyen a versenytársak erőszakos kizárása, a felülről 
való korlátozás (pl. a vgmk-t a vállalat engedélyezi és dönti el, hogy kimehet-e a piacra), 
idevág a versenysemlegesség elvének felrúgása, az adózási egyenlőtlenség: kirívó példája 
ennek 1987-ben a különadó, amit a vgmk-k visszaszorítására találtak ki, differenciálat
lanul sújtották vele a többi kisszervezetet is és nem érvényesítették azt sem a kisiparo
sokra, sem a kiskereskedőkre, sem a téeszek ipari tevékenységére. Természetes versenyre 
volna közöttük szükség, és ennek kellene kialakítania az egyenlőtlenséget; ehelyett nincs 
verseny, és van állami segédlet, néhány nagy bukás dacára (ami természetes dolog 
kellene legyen, ehelyett nem az), jó és rossz egyaránt fennmarad, és a vevőkre hárítja 
át költségeit. A kisvállalkozások egy részének érdekképviseletét 1984-től a KIOSZ, a 
kisszövetkezetekét az OKISZ látja el. A Magyar Kerekeskedelmi Kamara kisvállalkozói 
tagozata 800 vállalkozónak nyújt fórumot.

Az „állami tulajdon lebontásánál” ez a terület van kétségkívül leginkább szem előtt, 
ezért is ezen a téren található a legtöbb ideológiai ambivalencia. A kisegzisztenciák 
tömege, a cipőjavítótól a fodrászig és a kisárutermelőig, integráns része a gazdaságnak 
és a szolgáltatásoknak; ugyanakkor nincs becsületük és biztonságuk, potenciális kiska- 
pitalistákként kezeljük őket: szervezeti és szabályozási formáikat (a kisszövetkezet a 
„legszociáüsabb”) ideológiai tisztázásnak, jóllehet itt nincs mit tisztázni ideológiailag. 
A napirenden levő feladat a lakossági jövedelmek eddiginél erőteljesebb bevonása a 
gazdaságba, ehhez részben a munka- és tőkejövedelmek értelmezésének és felhaszná
lásának ösztönző hatású különválasztása, részben a részvény- és kötvénypiac kiszélesí
tése, részben magánszemélyek és jogi személyek közös érdekeltségű vállalkozásai 
kívánatosak (utóbbi szervezeti formája még hiányzik, valahol a csoportos vállalkozás és 
a kisszövetkezet közptt helyet foglaló kft-khez hasonló társulási kategória beiktatása 
lenne indokolt). 1986-ban 41 ezerrel nőtt a „kisvállalkozások” száma (pjt-k, gmk-k, 
vgmk-k, szakcsoportok és kisszövetkezetek), a növekedés üteme 11 százalékos, a meg
szűnés 6-8 százalékos volt.
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d) Gazdaságirányítás, szervezetrendszer, reform és megoldatlanságok

Az 1968-as reform tervezési és szabályozási reform volt, a szervezeti reform elmaradt. A  
tervlebontás helyébe a tervalku és szabályozóalku lépett. Ennek lényege; a szabályozók, 
az árak és a káderek terén a tervezők és szabályozók előzetes befolyásolása, minisztéri
umokon és prátszervezeteken keresztül; e mechanizmus mint ciklikus — központosító 
és gyeplőt kiengedő — alkumechanizmus az átlagra szabályoz, szelektív megugrást nem 
enged, egyúttal kontraszelekciósan támogat; eközben a munkásosztály érdekeire és a 
társadalmi integrációra hivatkozik, s eközben a nagyvállalati munkásságot valóban maga 
mögött tudhatja — a gazdasági integráció rovására. Mi maradt megoldatlan tizenöt éven 
keresztül? 1. Érintetlen maradt az irányítási-szervezeti rendszer. Az államigazgatási és a 
gazdálkodási szféra hierarchikus egymásba csúszása ellen nem történtek lépések. 2. Nem 
sikerült elérni a beruházási döntések és a finanszírozási rendszer decentralizációját — 
magyarul nem sikerült tőkepiacot csinálni. 3. Nem történi intézkedés a ráfizetésesen 
termelők leépítése érdekében, ezzel szemben bekövetkezett 1972-1974-ben a „nagyvál
lalati ellentámadás” — és tart tíz éven át (recentralizáció). 4. Nem sikerült megvalósítani 
a „gyárosztást”, a termelőüzemek belső nyereségérdekeltségi részrendszerekre való 
szétbontását. Mindkét mulasztás lényege: gátolják a jövedelmezőségi alapon való szelek
ciót. 5. Nem következett sem ár-, sem adóreform.

A fenti dilemmák feloldására történnek kísérletek, 1984-től. Véve a fenti szempon
tokat, 1. csökkentik az ágazati minisztériumok számát, eltolódás kísérlete kezdődik a 
funkcionális irányítás felé, és 1986 végére az állami iparvállalatok több mint hetven 
százaléka kollektív vezetés alatt dolgozik. Az elképzelés jó és érthető: meg kell szüntetni 
az állami vállalati szerkezet kétféltekés konstrukcióra emlékeztető jellegét, amely a 
vállalatvezetést közalkalmazotti és nem menedzseri magatartásra, illetve érdekkijárásra 
késztette a hetvenes években. Az önkormányzati vállalat fölött — úgymond! — az ipari 
minisztérium már csak törvényességi felügyeletet lát el, az önkormányzati típusú vállalat 
tulajdonosi és munkáltató joggal rendelkezik. A cél, hogy megszűnjön államigazgatási 
függése és a versenyszférában működjön. A minisztérium nem minősíti többé a vállalatok 
gazdálkodását, és még ha bajba kerülnek, akkor sem kezdeményezheti automatikusan 
szanálásukat. Itt van máris a beépített ellentmondás: mivel a kollektív vezetésű vállalatok 
központilag nem  átszervezhetők, éppen azok választják előszeretettel ezt a formát, akik 
nem nyereségesek (Szalai E.). 2. A beruházási és finanszírozási rendszer decentralizá
cióját szolgálja, hogy a gazdaságirányítás hierarchikus rendszeréről leválasztva, az MNB 
melett üzleti jellegű bankok, bankcsoportosulások jönnek létre (kétszintes bankrend
szer). Máig követelés a nem közigazgatási szemléletű, vállalkozási jellegű és tulajdonosi 
jogokkal bíró tőkeszervezet, a holding létrehozása. 3. Lépések történnek a ráfizetésesen 
termelők, illetve eladósodottak felszámolására. 1986 végére megszületik a szanálási 
törvény. A végrehajtás hihetetlenül lassú, amint az elemzések bemutatják, a „leggyen
gébb ellenállás” vonalán halad. Folytatódik a jövedelmezően dolgozók gyárpadlásának 
lesöprése és az életképtelenek megsegítése, ami 1987 elejének egyik legnagyobb „témája”. 
A gyárbezárások társadalmi konfliktusokat jelentenek, amelyek megvívásához sem kellő
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intézményrendszer, sem a politikai vezetés részéről kellő mérvű elhatározottság nincsen. 
4. 1986-ban néhány példa akad már a „gyárosztásra”, a nyereségérdekeit belső kisegy- 
ségek kiépítésére. Ezeket támogatja a napi sajtó, a párt központi elméleti folyóirata — 
és a helyi gyakorlatban rendszeresen leszavazza a szakszervezet, mert egyenlőtlensé
gekhez vezet. 5. Tervbe van véve egyfajta adóreform, ám a szakértők szerint ez értel
metlenség előzetes árreform nélkül.

A  „magyar út” állam és vállalat tulajdonosi kapcsolatának átalakítása, a vállalati 
tulajdonjog elismerése és azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek között kényszer 
a jövedelmező és költségspóroló gazdálkodás. Ennek az útnak az elején járunk, aminek 
számos-számtalan oka van.

A fentiek megtalálhatók a Fordulat és reform c. 1986-os kollektív tanulmányban, a 
következőképpen. 1. A nagy és közepes vállalatok zöme továbbra is az irányítóappará
tusoktól és a társadalmi szervektől függ — a csőd ezért nem reális veszély a számukra, 
— mesterségesen monopolizált óriásszervezetekként nincs késztetésük a kereslethez 
való alkalmazkodásra. A fogyasztó kiszolgáltatott, nincs importverseny, nincs belföldi 
verseny sem. 2. Nem alakult ki a tőkepiac intézményrendszere, így a kínálat és kereslet 
egyensúlyhiányára vállalkozási érdekek alapján nem lehet reagálni. 3. Az egyes vállalatok 
autark, befelé forduló szervezetek. Ez azt jelenti, hogy önellátóak, nincs eszköz- és 
forrásáramlás, a piaci hatások érdektelenek, nem érdek a pazarlás elkerülése — ez 
ellen csak adminisztratíve lehet fellépni —, 1980 és 85 között olyan adminisztratív 
restrikció működik, amelyben a nem hatékonyan működő nem bukott el (nincs csőd), 
megerősödik a pazarlásra beállított mechanizmus, amelyben a legtöbbet pazarló bizton
ságosan számíthat pótlólagos injekciókra. Ezért nincs műszaki fejlesztés.

A követelések a fentiek alapján: 1. a vállalatokat függetleníteni kell az irányító 
apparátusoktól és a társadalmi-politikai szervezetektől, 2. tőkepiacot kell létrehozni, 3. 
az adminisztratív restrikció helyére monetáris restrikciónak kell lépnie, amelynek lé
nyege, hogy a vállalat rákényszerül a biztonsági politika és a pazarlás feladására, a piaci 
orientációra. Ennek feltételei vannak az árrendszerben, hitelrendszerben, költségvetés
ben stb. A szanálások következményei a szociálpolitika oldaláról ellensúlyozandók.

A tanulmány írói a fentiekhez társadalmi reformot igényelnek. Ennek összetevői: 1. 
A párt váljon a reformok támaszává és hordozójává. 2. Alakítson ki új munkamegosztást 
a közigazgatással, a kormánnyal, az országgyűléssel és a csoportérdekeket hordozó 
érdekképviseletekkel. Az új munkamegosztás lényege, hogy a párt elvi és programszerű 
irányítást ad a gazdaság alapvető kérdéseiben, anélkül, hogy elképzeléseinek megvaló
sulását közvetlenül és függelmi alapon számon kérné. 3. Mindennek feltétele az egyes 
említett szervek és szervezetek új alkotmányos státuszának megteremtése, a) gazdasági 
alkotmányosság a gazdálkodó szervek számára, b ) állami és párt-, illetve érdekszervezeti 
és pártfunkciók személyileg és szervezetileg a legalsótól a legfelső szintig elválasztandók, 
c) a választott és képviseleti szervek súlya és döntési jogköre növekedjen az apparátusok 
rovására, d) a parlament nyilvánosan vitassa a gazdaságpolitika legfontosabb kérdéseit 
és ellenőrizze a kormányt, e) jöjjön létre egy gazdaságért felelős kormány, amely fő  állami 
kidolgozója és végrehajtója a reformnak; ehhez felülvizsgálandók a kormányzati munka
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jogi alapjai, a miniszterek jogállása, a kormánybizottságok hatásköre és felelőssége, f )  
a kormánynak le kell ülnie az érdekképviseletekkel tárgyalni; az érdekszervezeteknek 
ki kell lépniük félállami státuszukból és egyenrangú módon kell egyezkedniök, g) új 
társadalompolitika kell — benne életminőség és esélyegyenlőség és jogrend, h) a reform 
nyilvános társadalmi mozgalom és tanulási folyamat, ennek minden összetevőjével, i) a 
kormány mellett alakuljon reformbizottság a kormányfő elnökletével, és ez hangolja 
össze a reform különböző irányait és elemeit.
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TÁJÉKOZÓDÁS

Lengyel György

BESZÁMOLÓ AZ ELSŐ EURÓPAI 
SZOCIOLÓGUSKONFERENCIÁRÓL
(Sociological Perspectives on a Changing Europe. Paradoxes of Socioeconomic, Political 
and Cultural Transformation. Bées, 1992. augusztus 26 -  29.)

A First European Conference o f Sociology a bécsi egyetemen került megrendezésre. Talán 
maga a konferencia ötlete volt a szó szoros értelmében falrengető, talán az európai 
változások paradoxonai bizonyultak túl súlyosnak, mindenesetre az egyetem lépcsőházát 
a találkozó idejére felállványozták.

Ez azonban láthatóan nem zavarta a mintegy hatszáz résztvevőt, akik jöttek az 
eseményekkel lépést tartani, vagy a nemzetközi konferenciákon megismert kollégákat 
újra látni. Hiszen a szerencsésebbek találkozhattak négyévente az International Socio
logical Association világkongresszusán, vagy regionális konferenciákon, amilyenek a 
skandináv, a német, vagy újabban a kelet-európai szakmai tanácskozások. Itt azonban 
egy rendszeressé teendő kontinentális találkozó és az Európai Szociológiai Társaság 
megalapítása volt a tét. Volt aki, úgy érvelt, hogy szinte minden kontinensnek megvan 
a maga szociológiai társasága, kivéve Európát, mások a túlzott amerikai szakmai befo
lyást gondolták ily módon kompenzálni. A hangulat bécsiesen oldott volt, a szervezés 
ugyanakkor precíz és intellektuális izgalmakban sem akadt hiány.

Az intellektuális tét ugyanis a szervezetinél is nagyobbnak bizonyult. Nem egyszerűen 
a változó Európa, hanem az egységesülő Európa szociológiai percepciója került a viták 
középpontjába. Szükségszerűen gyengítik-e egymást a kulturális identitáskeresés, a 
gazdasági integráció és a politikai dezintegráció divergáló trendjei? Szükségképpen egy 
gyenge politikai föderációt eredményeznek-e ezek, aminek ráadásul feltétele a gazdasági 
egyenlőtlenségek legitimálása is, miként azt Peter Flora fejtette ki a plenáris ülések 
egyikén? Vagy ellenkezőleg, egy európai szuperállam és szupernacionalizmus felemel
kedésének vagyunk tanúi — miként Johan Galtung állította —, egy ideológia felerő
södésének, amely az egységes keresztény hagyományra, valamint a liberális és 
demokratikus történelmi értékekre teszi a hangsúlyt, megfeledkezve a kereszténységen 
belüli feszültségekről és az európai történelem árnyoldalairól? Nem áltathatjuk magun
kat a szakmai munka semlegességének illúziójával. A szcenáriók felismerése és jelen
ségek puszta néven nevezése hozzájárulhat az alternatívák kijelöléséhez, s úgy tűnik, 
ezúttal is csak a kisebbik rossz elve alapján választhatunk.

Mindenesetre jogos a spanyol Salvador Giner igénye, aki az egységes európai társa
dalom makroszociológiai vizsgálatát sürgeti. Korai lenne azonban temetni a komparatív 
empirikus kutatásokat, mivel — mint arra Jeffrey Henderson is rámutatott referátu
mában e vizsgálati metódusok is alkalmasak a globalizációs tendenciák feltárására.
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Továbbá úgy is hozzásegíthetnek valószínű tendenciák felismeréséhez, mint ahogy pél
dául az EUROBAROMETER közvéleménykutatásai teszik. Ezek alapján ugyanis úgy 
tűnik, annál népszerűbb az Európához csatlakozás gondolata az egyes nemzetek körében, 
minél durvább volt ott az autoritarianizmus az elmúlt fél évszázadban, s minél nagyobbak 
a gazdasági válságjelenségek ma. Vajon népszerű lesz-e az Európához tartozás gondolata 
egy évtized múltán? Vajon az európai szupernacionalizmus kritikája lesz-e napirenden, 
vagy az európai szupernacionalizmusoké? Az egyenlőtlenségek legitimációjáról gondol
kozva nem árt észben tartani ezt a korlátozó feltételt sem.

A konferencia iránti érdeklődés széleskörű volt, de némiképp aránytalan. A részt
vevők negyede német, holland és magyar kutatókból került ki. Ha hozzájuk számítjuk 
a rendező osztrákokat, valamint a skandinávokat és a briteket, együtt van a konferencia 
közel kétharmada. Eközben kevesen voltak a nagy hagyományokkal rendelkező francia 
és lengyel szociológia képviselői, jóllehet e kevesek igen jól szerepeltek.

Voltak, akik a nemzetközi szociológia kiemelkedő képviselőit kevesellték, s szívesen 
hallgatták volna Bourdieu, Dahrendorf és Habermas előadásait. Vagy megismerkedtek 
volna azokkal a gondolatokkal, amelyeket az európai szociológia idegenbeli követei, 
Elster, Swedberg, vagy Szelényi képviselnek. Valóban szükség lett volna rájuk. Nem 
pusztán azért, hogy lekössék a plenáris üléseken a szakma figyelmét, ami önmagában 
sem lebecsülendő feladat. Hanem azért, hogy az egységes Európa szellemi kihívására 
ők is megadják a maguk válaszát. Bizonyára tudnák szaporítani a felismerések és az 
alternatívák körét.

D e egy konferencia jelentőségét nemcsak a plenáris ülések szintetizáló-orientáló 
előadásai adják. Legalább ilyen fontos a panelekben és kutatócsoportokban folyó vita, 
az, hogy kapunk egy elgondolkoztató reflexiót, vagy, hogy felfedezünk valakit, aki hasonló 
témán dolgozik. A társadalmi struktúra, a feminizmus és a környezetszociológia immár 
hagyományosan fontosnak számító területei mellett ezúttal nagy hangsúlyt kaptak az 
európai gazdasági integrációval, a migrációval és az industrial relations-szel foglalkozó 
panelek is. Érthető érdeklődés kísérte a kelet-európai politikai változásokkal foglalkozó 
üléseket, amelyeken Belgrádból, Zágrábból és Ljubljanából érkezett szociológusok is 
kifejtették nézeteiket. Akik botrányt szimatoltak, azoknak csalódniuk kellett, mivel e 
kollégák tárgyszerű és visszafogott vitastílusa rácáfolt a lőporszagú előítéletekre.

Vannak örök elégedetlenek, akik nem szeretik a konferenciákat, de azért mindegyiken 
ott vannak. Remélhetőleg ott lesznek a következőn is, lesz tehát folytatás, s a „First 
European Conference of Sociology” — amit az elégedetlenek egyike igaztalanul csak 
„First Europeanut”-nak nevezett — nem lesz egyben az utolsó is.

Az európai szociológus szakma nem egységesült annyira, hogy egy ilyen konferencia 
azt a fontos munkaerőpiaci funkciót betölthetné, mint amit például Amerikában betölt. 
Ott valóban állások dőlnek el, tenure-ök és fizetések múlnak egy-egy konferencia-sze
replésen. A mi konferenciáinktól hosszabb távon sem várható ilyen professzionális 
stressz. Mi értelme van akkor egyáltalán az egésznek? Alighanem a puszta kíváncsiság 
kielégítése. Vagy az, amivel az író-szociológus Konrád György egy regényét zárta: 
„egyikünk beszél, másikunk hallgat, legalább együtt vagyunk”.
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Antoni Sulek

A LENGYEL SZOCIOLÓGIA AZ ÁTMENET 
IDŐSZAKÁBAN*

Lengyelország rendszerváltáson megy keresztül, a kommunista rendszer rohamosan 
omlik össze, s egy másik rendszer nyomul lassan előtérbe. Mivel olyan országban történik 
ez, amelyben a szociológia már régen kialakult, lehetőség nyílik a szociológia és az 
átalakuló rendszer kapcsolatának megfigyelésére. Ritka lehetőség ez a szociológusoknak, 
mivel a szociológia általában fejlettt országokban alakul ki, amelyeknek nem kell rend- 
dszereiket átalakítaniuk.

A rendszerben és a szociológiában bekövetkezett változások közti összefüggés Len
gyelországban nem egyirányú, az ember okkal tűnődhet el a szociológusok szerepén az 
új társadalmi öntudat kialakításában, a rendszerváltáshoz vezető társadalmi mozgal
makban, vagy éppenséggel a kommunista rendszer összeomlását követő politikai folya
matokban. Ezekkel a problémákkal azonban most nem foglalkozom. Egyébként is, 
ebben a tárgykörben az általánosítások szembetűnően impresszionisztikus jellegűek 
lennének és minden bizonnyal — a kognitív pszichológia elveinek megfelelően1 — 
túlértékelnék (a jelen mércéi szerint) a szociológusok pozitív szerepét. Ehelyett inkább 
azt tartom feladatomnak, hogy bemutassam az átalakulás hatását a szociológiára, azt, 
hogy miként válaszolt a szociológia a rendszerváltásra.

A „szociológia” kifejezés elfedi, hogy egyazon diszciplína különböző aspektusait 
foglalja magában. Először is, a szociológia magukból a szociológusokból áll, a szocio
lógusok közösségéből, vagy mint Robert Merton nevezi (1990), a szociológiai törzsből. 
A szociológia a diszciplína keretében folytatott gyakorlatot is jelenti egyben, a szocio
lógusok professzionális tevékenységeinek összességét. Mindenekelőtt azonban a szocio
lógia olyan tevékenységek eredményeiből áll — fogalmakból, tényekből és általáno
sításokból — , amelyekre a szociológusok a társadalom megismerésére törekvésük során 
jutottak. Bár ez az utóbbi szempont a legfontosabb, ezzel itt nem foglalkozom, mivel 
ezeket az eredményeket a szemináriumon bemutatott lengyel előadások ismertetik.2 A  
két első szempontra szorítkozom.

A lengyelországi rendszerváltásnak a szociológusok közösségére és a szociológiai 
gyakorlatra tett hatásáról fogok beszélni. Pontosabban, megmutatom, hogy egy nagy 
társadalmi változás hogyan változtatja meg mind a szociológia feltételrendszerét, mind 
pedig működésének módját. Új területeket, új lehetőségeket nyit meg a vizsgálat előtt, 
új szerepeket alakít ki a szociológusok számára és új módszerek bevezetését jelenti a 
kutatási gyakorlatban. Az egyensúly kedvéért be fogom mutatni a rendszerváltás néhány

* Előadás a „Poszt-totaliariánus átmenet: a lengyel példa” címmel 1992. április 2 7 -m ájus 1. között 
Gdanskban rendezett szemináriumon.
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váratlan és — a szociológiai diszciplína szempontjából kedvezőtlen — következményét. 
Ez az előadás nem módszeres kutatáson alapul, hanem a szociológus közösség résztvevő 
megfigyelésein és eredményeinek figyelemmel kísérésén. Nézőpontom egészen bizo
nyosan befolyásolta a szociológia teljesítményének értékelését.

A

Uj területek a szociológiai kutatásban

„Élj izgalmas időkben!” — ez a kívánság megvalósult a szociológusok esetében. A lengyel 
szociológusoknak nem sok olyan generációja volt, amelyik a közelmúlthoz hasonlóan 
érdekes időszakban élhetett volna. A kommunizmus mai bukásához hasonlóan érdekfe
szítő folyamat volt e rendszer kiépülése közvetlenül a háború után, bár ezt a folyamatot 
csak nemrégiben kezdték vizsgálni, s akkor is történészek, nem pedig szociológusok, — 
annak idején, amikor zajlott, a kis számú szociológus nem redelkezett a vizsgálatához 
szükséges szabadsággal. Egy másik, hasonlóan extenzív és mélyreható változás az 1950-es 
évek elején induló erőltetett iparosítás volt. Társadalmi vonatkozásainak kutatása a 
szociológusok szenvedélyévé vált, de csak a szociológia rehabilitációja után, azaz az 
1950-es évek második felében, amikor az iparosítás már kibontakozott. A kommunista 
rendszer bukását a szociológusok a kezdetektől figyelemmel kísérték.

A szociológusok éveken át feltártak a társadalomról és a társadalmi folyamatokról 
alkotott hivatalos képpel ellentétes tényeket, ezeket először csak a létező struktúrák 
devianciáiként értékelték, később viszont már a létező szocializmus felbomlási folya
mataiként. Az 1980-as évek tömegtüntetései és a „Szolidaritás” megalakulása számukra 
épp olyan meglepetés volt, mint mindenki más számára (a tiltakozó megmozdulások 
vezetőit is beleértve). Az 1980-as években meggyőzően kimutatták, hogy a társadalmi 
konfliktus nem szűnt meg, pusztán „befagyott”, hogy a hatalom elveszítette legitimitását, 
és a válság folytatódik annak következtében, hogy a politikai és gazdasági struktúrákat 
nem sikerült a társadalmi igényekhez igazítani. Továbbá a szociológiai gondolkodás az 
1980-as években eljutott egy bizonyos elméleti szintre, a szociológusok árnyaltan ele
mezték „a társadalom” és „a rendszer” közötti összefüggést, feltárták a rendszert 
stabilizáló mechanizmusokat és azokat a benne rejlő feszültségeket, amelyek meggyor
sították a dezintegrációt és a rendszerváltást.

A lengyel szociológusok számára a rendszerváltás a megfigyelés és az empirikus 
kutatás érdekfeszítő területévé vált. Érdeklődésük, érthető módon, a monocentrikus 
politikai rendszer és a parancsgazdaság leépülésének különböző aspektusaira összpon
tosul, továbbá a civil társadalomhoz, a politikai demokráciához és piacgazdasághoz 
vezető átmenetre. Az átalakulással összefüggésben olyan témák váltak népszerűvé a 
vizsgálatokban, mint a választások, a politikai pártok létrejötte, a privát szféra fejlődése 
a gazdaságban, a munkaerőpiac, elsősorban a munkanélküliség változásai, a vallás 
funkcióinak módosulása és a társadalmi tudat, különösképpen a közvélemény változásai.
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A szociológia átalakulásának a kutatás egészét tekintve két jellemző vonása van:

1. A lengyel szociológusok egy-két évvel ezelőtt szinte minden vizsgált jelenséget a 
„totalitarianizmusról a demokráciára való átmenet” fogalomrendszerében interpretál
tak. A szociológia kritikusai azonban nem késlekedtek kimutatni, hogy az ilyen nézőpont 
legalábbis részben a priori és kollektív „vágyakozást” fejez ki; hogy — más szavakkal — 
Lengyelország nem egyszerűen valamiféle történelmi minta érvényesülésének színtere, 
ahol egyfajta szükségszerűség elkerülhetetlenül a nyugati típusú piac és demokrácia 
megjelenéséhez vezet. Ráadásul, mind a politikai, mind a gazdasági szféra átalakulása 
számottevően lassabbnak és bonyolultabbnak bizonyult, mint ahogyan azt korábban 
feltételezték, egyértelműen veszített kezdeti lendületéből.

Ezek a körülmények érdekesen alakították át a kutatási területek prioritását. A 
változások összetettsége láttán a szociológusok egyre inkább a kontinuitás szempontjából 
kedvező tényezők felé fordulnak, és azt vizsgálják, hogy a létező szocializmus időszakában 
kialakult kulturális hagyományok, csoportérdekek és mentalitás hogyan hatnak az új 
gazdasági és politikai mechanizmusokra. Érdemes megjegyezni azt is, hogy számos 
részletesen taglalt problémát, amelyek kétségkívül az „átmenet” időszakának a problé
mái, ezen „átalakulásra” való közvetlen utalás nélkül vizsgálnak, nem is szólva a „tota- 
litarianizmus — demokrácia” tengelyről. Az ilyen utalások olykor feleslegesek is, hiszen 
nyilvánvalóak, máskor viszont szabatos definiálásuk híján nem bizonyulnak igazán hasz
nosnak, és csak járulékos szerepük van, nem világítanak meg általános összefüggéseket 
egy-egy adott problémával kapcsolatban.

2. Az átalakulás időszakának empirikus vizsgálataiban egyfajta leíró, idiografikus 
megközelítés a meghatározó. A szociológusok egyszerűen rögzíteni próbálják a szemük 
előtt zajló egyedi folyamatokat. Az ilyen vizsgálódásokban közös a változások történe
tiségének tudata és dokumentálásuk igénye. Bizonyos, hogy a korunkkal foglalkozó tör
ténészek nagymértékben fognak a szociológusok megállapításaira támaszkodni, ugyan
úgy, ahogy azt a Lengyel Népköztársaságot vizsgáló történészek is teszik az iparosodás 
és a társadalomszerkezet kérdéseiben.

Ezekben a kutatásokban az elméleti perspektíva ritkán van jelen, pedig legalább az 
általános szociológiai fogalmakat használhatnák a leírásban. A választásokról szóló 
vizsgálatok jó példát kínálnak. A választási magatartás és a nyilatkozatok rutinszerű 
rögzítése, a választási feltételek szociodemográfiai megalapozása és a bennük rejlő 
trendek vizsgálata sok lengyel szociológus érdeklődési körébe tartozik, de ritkán gon
dolják, hogy választási vizsgálataik eredményei mélyebb orientációk és társadalmi fo
lyamatok indikátorai lennének (ezenfelül, a választási vizsgálatok Nyugaton nem szük
ségképpen tartoznak a szociológiába; külön nevük van — psephology).

Reméljük, hogy az empirikus kutatások fejlődése és az elméleti gondolkodás közötti 
egyensúly hiánya csak az eddig rendelkezésre állt idő korlátozottságával és az általáno
sításokhoz elegendő mennyiségű empirikus anyag hiányával magyarázható. Ne feledjük 
azonban, hogy a szocializmus empirikus elméletének (nem összetévesztendő a normatív
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elmélettel) hiányát milyen sokáig indokolták e formáció „fiatal korával”, a létező szo
cializmus rendszerének szociológiai elméletei nem jelentek meg mindaddig, amíg a 
rendszer hanyatlani kezdett.

Új lehetőségek a kutatásban

A rendszerváltás Lengyelországban nemcsak új területeket nyitott a szociológiai kutatás 
számára, hanem megszüntette, vagy legalábbis számottevő mértékben gyengítette a 
társdalomtudományok politikai korlátáit.

1. A  demokratikus változásoknak a szociológiára gyakorolt legnyilvánvalóbb hatása 
a politikai értelemben vett tabu témák tartományának nagymértékű összeszűkülése. 
Amint a kérdőívek cenzúrája megszűnt, az állam nem erőltette többé a kutatókra a 
maga álláspontját, nem írta elő, hogy mit vagy mit nem kérdezhetnek, illetve hogyan 
kérdezhetnek és hogyan nem. Az állami intézmények is könnyebben elérhetőekké váltak 
a kutatók számára. A hatvanas években megengedték a helyi hatalom helyi szintű 
kutatását, a hetvenes években a regionális hatalmi elit kutatását, és ma már a parlament 
tagjainak vizsgálata is megengedett. Ez a példa érzékelteti, hogy a szabadság növekedése 
evolutív jellegű volt a társadalom kutatásában, és hogy a létező szocializmus rendszere 
megengedte, hogy — akár ellenzéki beállítottságú szociológusok is — meglehetős 
alapossággal kutassák. Paradox módon, a nyilvánosság pluraüzálódása és decentálódása 
Lengyelországban szintén korábban ismeretlen bonyodalmak forrását jelentette a szo
ciológusok számára. Nincs például hatóság, amely utasítana egy állami vállalatot — 
nem is beszélve egy magánvállalatról — a kutatás engedélyezésére a piaci reformok 
iránt érdeklődő szociológus számára.

2. Az átalakulásnak a szociológusok gondolkodására tett hatása még nehezebben 
megfogható. 1980 előtt a lengyel szociológiában és társadalomban általános volt az a 
meggyőződés, miszerint az uralkodó rendszernek nincs alternatívája, e felfogás komoly
nak és egyben reálisnak tűnt. A rendszernek sikerült kialakítania egy szűk kognitív 
horizontot, amelyen nemigen lehet túllépni. Fenntartás nélkül elfogadták, hogy a kör
nyező rendszer az állandóság jegyeit mutatja, és az idő nem kezdi ki érvényességét. 1980 
után a szociológusok gondolkodásának ez a „torzulása” átadta a helyét „egy nagyon 
másmilyen Lengyelországról való gondolkodásnak”. A szociológiát nem érte felkészü
letlenül a demokrácia beköszönte.

3. A rendszer demokratikus változása Lengyelországban növeli a szociológiai kuta
tások, különösen a kérdőíves vizsgálatok megbízhatóságát.

A  vélemények kétféle — hivatalos és magán — keringési körének léte sokáig 
nyomasztólag hatott a szociológusokra. Nyilvános helyzetekben a hatósági szervek által 
támogatott hivatalos vélemény érvényesült. Mivel az interjú ilyen nyilvános helyzet, az 
emberek hajlottak a hivatalos vélemények hangoztatására és saját véleményük elleple- 
zésére. A hivatalos mércével szembeni komformizmus meggyengült, ha nem is tűnt el. 
A politikai intézmények változása ehhez önmagában nem elegendő. Arra is szükség
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van, hogy az emberek érzékeljék az áttörést, az „ők” és a „mi” közti különbség eltűnését. 
Közismert, hogy az emberek lassabban változnak, mint az intézmények, amelyek maguk 
is lassabban változnak, mint ahogyan azt az emberek remélték.

A nyilvánosság fölött gyakorolt állami monopólium már az 1980-as években megtört. 
Ez a monopólium megnehezítette az emberek számára, hogy a hivatalostól eltérő 
véleményt alakítsanak ki, és ugyanakkor megnehezítette a kutatók számára is, hogy 
ezeket a másfajta meggyőződéseket feltárják. A hatalom monopóliumát a nyilvánosság 
fölött az egyház, a Szolidaritás és a demokratikus ellenzék törte meg.

A közvéleménykutatásoknak az utóbbi években bekövetkezett hirtelen fejlődése 
nyomán ma már ritkábban fordul elő, hogy a válaszadók a szociológiai interjút hivatalos 
szituációnak, még kevésbé olyan formának tekintenék, amellyel a hatóság az állampol
gárok gondolkodását kívánja ellenőrizni. Ez minden bizonnyal megnövelte a kérdőíveken 
szereplő válaszok megbízhatóságát. A kérdőíves vizsgálatok akkulturációs folyamata, 
amiről itt szó van, még egyáltalán nem fejeződött be. Részben az előző rendszerben 
kialakult szokások eredményeként, részben pedig a „jó állampolgár” modelljének való 
megfelelés igénye miatt a kérdezettek körében határozottan megfigyelhető volt a vá
lasztások után végzett kutatásokban az a tendencia, hogy hangsúlyozzák részvételüket 
a választásokban, noha nem szavaztak.

4. A demokrácia megszüntette Lengyelországban a szólásszabadság politikai korlátáit, 
a tudományos publikációk esetében is. A 99 példányban megjelenő „publikációk”, 
amelyek oly jellemzők voltak az előző időszakra, mára eltűntek. Az akkori törvénynek 
megfelelően csak az ilyen publikációk mentesültek a cenzúra alól, és az 1980-as évek 
kritikai szociológiájának nagyon fontos részét alkotják azok a produktumok — kutatási 
jelentések, esettanulmányok és szintézisek —, amelyek ebben a formában jelentek meg. 
A kutatási eredmények és a szociológiai ismeretek terjedése jelentős fejlődésen ment 
keresztül.

A szociológusok új szerepei

A lengyelországi társadalmi változások megkívánják a szociológusoktól, hogy új szere
peket vállaljanak, olyanokat, amelyek túlmutatnak a társadalomtudós vagy az ipari 
szociológus hagyományos szerepén.

1. Ilyen mindenekelőtt a társadalmi szakértő szerepkészlete: politikai tanácsadó, 
társadalmi jelenségek tudományos interpretátora és kommentátora. A különböző állami 
intézményekben és politikai pártok tanácsadó testületéiben gyakran dolgoznak szocio
lógusok is, vagy legalábbis igénybe veszik a szociológusok szolgálatait. A szociológusok 
gyakran jelennek meg a tv-ben, írásaikkal sűrűn lehet találkozni az újságok haságbjain, 
a Zycie Warszawy, az ország egyik legnagyobb napilapja heti szociológiai rovatot is 
nyitott.

A szociológusok — a társadalom szakértői — többféle típusú tudást közvetítenek: 
tényszerű információkat a társadalomról, ismereteket az érdekcsoportok és értékek
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mélyebb szerkezetéről, a társadalmi kezdeményezések eredményeiről, praktikus meg
oldásokra vonatkozó javaslatokat. Mindezt a politikusok számára. A szakértők és a 
politikusok együttműködését most alakították ki. Nehéz megmondani, mit gondolnak a 
politikusok tanácsadóikról. A szociológusok mindenesetre gyakran hangoztatják azt a 
véleményüket, hogy a politikusok megelégszenek saját tudásukkal, mivel a politikai 
elitek túlértékelik a társadalom érdekeltségét programjaikban, és a gazdasági reformerek 
nem rendelkeznek kellő társdalmi ismeretekkel.

Reméljük, a szociológiai publikációk hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek köny- 
nyebben megértsék azt, ami körülöttük zajlik. A lengyel társadalom igen nagy része 
nincs tisztában azzal, hogy milyen irányban is halad a világ. Nem érzékelik az absztrakt 
játékszabályokat („láthatlan kéz”!), nem látják a helyüket az átalakulásban és nem 
érzékelik az átalakulás jelentőségét. A helyzet tisztázatlansága a félelem egyik forrása, 
a félelem pedig pesszimizmust szül az események megítélésében és a jövő előrevetíté
sében. Valószínű, hogy ezek az attitűdök velejárói minden nagyobb átalakulásnak, ám 
ez nem csökkenti jelentőségüket.

Jelenleg a szociológus-szakértők a hatalom intézményeihez kötődnek főként, tevé
kenységük ide összpontosul. Előzőleg — a hetvenes évek végétől — társadalmi mozgal
makhoz kapcsolódtak: a Szolidaritáshoz és az alternatív mozgalmak különböző válfa
jaihoz. Mára maguk a társadalmi mozgalmak veszítettek jelentőségükből és csökkent 
bántuk a szociológusok érdeklődése is. Beszédes példa lehet erre, hogy a Lengyel 
Szociológiai Társaság Társadalmi Mozgalom Kutató Bizottsága úgy döntött, felfüggeszti 
tevékenységét tagjai más irányú — politikai, újságírói, üzleti — elfoglaltságai miatt, 
egyszóval olyan tevékenységek miatt, amelyek az általuk korábban tanulmányozott 
társadalmi mozgalmaknak köszönhetően váltak lehetővé.

2. Az elmúlt három évben, a közvélemény és a piac kutatásának példátlan fejlődése 
következett be Lengyelországban. Ez teljesen érthető olyan helyzetben, amikor a köz
vélemény felszabadította önmagát, és a piac kezd teret nyerni. A nagy állami közvéle
ménykutató központok mellett már legalább húsz új magánszervezet — kisebb és 
nagyobb — működik. Ezek versenyeznek a piacért és a lehető legpontosabb választási 
előrejelzéseket kívánják nyújtani, az újságok szinte minden nap közük a legutolsó 
kutatások eredményeit. A kérdőíves vizsgálatok egyszerűen divatba jöttek, és a közvé
leménykutató szerepe vonzóvá vált a szociológusok számára. Néhány szociológus ott
hagyta emiatt az egyetemet, a kutatóintézetet, mások a közvéleménykutatást mellék- 
jövedelem forrásának tekintik, és nő a presztízse a közvélemény- vagy piackutató in
tézményekben végzett munkának a szociológus hallgatók körében is. A szociológusok 
munkaerőpiaci problémái ellenére sok hallgató céloz meg közvéleménykutatói állást. 
A Varsói Egyetem Szociológiai Intézetében a reklám, a közvélemény- és piackutatás 
technikáival foglalkozó kurzusok nagyon népszerűek — ami egyfajta signum temporis.

Sem a piac-, sem a közvéleménykutatások nem tartoznak a szociológiai szakkutatások 
körébe, de mindkettő szociológusok által kialakított módszerekkel dolgozik, anyagot 
szolgáltat a szociológia számára, ezért tekintik őket sokan szociológiai jellegűeknek. Ez 
hozzájárul ahhoz a tényhez is, hogy a szociológia mint tudomány a társadalom számára
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ma láthatóbb, mint korábban bármikor. Másfelől azonban a szociológusok nem mindig 
nézik jó szemmel ezeket a kutatásokat. Lengyelországban nincs intézményes (a francia 
Comission de Sondages-hez, vagy a német ADM-hez [Arbeitskreis Deutscher Markt- 
forschungs Institute] hasonló) ellenőrzés a vizsgálatok felett, és mivel néhány központ 
nagyon alacsony színvonalú kutatást végez, a szociológusok megpróbálják ellenőrizni 
őket — a szakma védelme érdekében.

3. A gazdasági nehézségek és az állami támogatások megszűnése következtében 
éleződnek a társadalmi problémák. A munkanélküliség — a legnagyobb probléma 
mellett — ott van például az öregek problémája, a kábítószerélvezet vagy a „közönséges” 
nyomorúság. Ezért a társadalmi problémák specialistái és a social workers к munkája 
iránt is feltámadt az igény. Úgy tűnik azonban, a lengyel szociológia ez irányba mutató 
vonulata még igen gyenge.

Új kutatási módszerek

A lengyel szociológiában végbement komoly változások nem hagyhatták érintetlenül a 
diszciplína eszköztárát sem. A legfontosabb változás ebből a szempontból már régen, 
1980 körül megtörtént. Általánosságban ez a kérdőív-modell dominanciájával való sza
kítást és a társadalomkutatás módszertanának pluralizálódását jelentette.4

Az ötvenes évek végén kialakult empirikus szociológia a társadalmat mint individu
umok összességét kezelte, a társadalmi tudatra összpontosított és figyelmen kívü hagyta 
a társadalmi jelenségek történeti dimenzióját. Nem csoda tehát, hogy az erre vonatkozó 
legalapvetőbb adatai többnyire kérdőívre adott egyéni válaszokon alapulnak. Az ilyen 
kutatást tekintették az igazi tudományos módszernek. Az 1970-es években az antipozi- 
tivista hullám elérte Lengyelországot is. Ez megkérdőjelezte a kérdőív elméleti alapját, 
ha feltesszük, hogy egyáltalán volt valaha ilyen. Mindenesetre fontosabbá váltak maguk 
a társdalomban lezajlott változások.

Az 1980-as tömegtüntetéseket követő megdöbbenés arra késztette a szociológusokat, 
hogy kritikusan felülbírálják módszereiket. A gyors társadalmi változások nyomán a 
gondolkodás új kategóriái kerültek előtérbe, amelyeket már nem elégített ki a kérdőíves 
kutatás, s amelyek kvalitatív módszereket igényeltek. A társadalom egységesen kezdett 
cselekedni, és ez már nem kérdőíves kutatást kívánt, hanim inkább a társadalmi 
mozgalmak résztvevő megfigyelését, a viselkedés kutatását, a nagy szervezetek statisztikai 
elemzését, és a vezető elitek életrajzának figyelembe vételét. Sok kis társadalmi moz
galom és alternatív csoport jött létre, ezek tanulmányozása csak a velük való együttélés, 
megnyilatkozásaik elemzése és mélyinterjúk készítése révén volt lehetséges. A változások 
természetesen nem tették feleslegessé a kérdőíves kutatásokat, amelyeket több más 
tényező éppenséggel kedvezően befolyásolt, például a közvéleménykutatások fejlődése 
és a válaszok megbízhatóságának növekedése. De a „szociológiai vizsgálat — kérdőíves 
vizsgálat” azonossági formulája eltűnt, és a kérdőív, amely addig a tudományos mód
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szernek számított, megmaradt annak, ami: a szociológusok számára hasznos segéd
eszköznek.

Az áttörés a szociológusok tudatában és módszertani gyakorlatában tehát bekövet
kezett, de a legutóbbi néhány év a változások további elmélyítését tette szükségessé. A  
piac létrejötte magával hozta a piackutatás fejlődését, és innen érkezett a szociológiába 
a csoportinterjú módszere, amely tökéletesen alkalmas a társadalmi csoportok fogalmi 
kategóriáinak, gondolkodási és társadalmi érzékelési mintáinak a megismerésére. A  
kutatások számára rendelkezésre álló pénzforrások korlátozottsága arra késztette a 
szociológusokat, hogy lemondjanak a nagymérvű (és drága) kérdőíves kutatásokról és 
más, olcsóbb megoldások után nézzenek, mint például a statisztikai elemzések, hivatalos 
anyagok vizsgálata, mélyinterjúk, típusuk és társadalmi jelentőségük tekintetében gon
dosan kiválasztott kisebb társadalmi csoportokkal, és intézményekről és helyi közössé
gekről készített esettanulmányok.

Azt mondhatnánk: amilyen mértékben a társadalom pluralizálódik, abban a mérték
ben válik a szociológiai módszertan is egyre pluralisztikusabbá.

Kedvezőtlen változások a szociológiában

Azok a szociológiában végbement változások, amelyeket fentebb említettünk — az új 
kutatási területek megjelenése, a tudományos kutatás megnövekedett szabadsága, új 
szociológusi szerepek megjelenése és a társadalomtudományok módszertani diverzifiká
ciója — , a Lengyelországban bekövetkezett rendszerváltás pozitív következményei.

1. A közéleti tevékenység új lehetőségei, amelyek a létező szocializmussal szemben
állók előtt is megnyíltak, sok szociológust a tudományból a politikusi pályára csábítottak. 
Csak megmelítem, hogy amikor ez a cikk készült, 1992 áprilisában, a Miniszterelnöki 
Hivatal vezetője és a Szejm helyettes szóvivője szociológus, és két miniszter (a nemzet- 
védelmi és a kulturális) és három miniszerthelyettes szintén szociológus. Remélhetjük, 
hogy a szociológusok politikai tevékenységének — hosszútávon — a tudományt inspiráló 
hatása lesz és gazdagítani fogja a szociológiát. Jelenleg azonban a szociológusok pálya- 
elhagyása, az, hogy a világ magyarázata helyett politikával foglalkoznak, veszteség a 
tudomány számára.

2. A  tudományos munka és az akadémiai élet vonzereje csökkent. A létező szocia
lizmus időszakában az egyetemek és a Lengyel Szociológiai Társaság politikai szabad
ságot biztosítottak, különlegesen kedvező lehetőséget a független gondolkodásra. Ma 
ilyen lehetőségek mindenütt adottak, így sok szociológus más területen fejti ki energiáit: 
a politikában, az újságírásban, az üzleti életben. Az értelmiség és a tudósok általános 
elszegényedése következtében — mivel az egyre szűkösebb állami költségvetésből 
finanszorozzák őket — a tudományos karrier szintén veszített vonzerejéből.

3. A  tudományos kutatásokra az állam kevesebbet fordít, és a tudomány finanszíro
zásának elvei is megváltoztak. A nagy ötéves tudományos terveknek az ötéves gazdasági 
tervekhez kapcsolódó támogatása véget ért. A juttatásokat kormányzati testület (a
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dományos Kutatási Bizottság) osztja el pályázati rendszer alapján. A szociológusok most 
arra kényszerülnek — sokkal inkább, mint korábban bármikor —, hogy a kutatás 
finanszírozására forrásokat keressenek, és új szponzorokat, külföldieket is beleértve. A  
tudományos kutatásra fordított állami kiadások általános csökkenése nem teszi lehetővé, 
hogy a szociológia egész szellemi potenciálját maradéktalanul a rendszerváltás kivételes 
történelmi tapasztalatának szentelje, noha az átalakulás folyamatainak megismerése 
magának a sikeres átalakulásnak az egyik tényezője. A társadalomkutatásban az állami 
támogatás hiánya néhány szociológiai intézményt létében fenyeget. Ez indította Andrzej 
Rychardot és Edmund Vnuk-Lipinskit arra a keserű megjegyzésre, hogy a szociológia 
boldogult a kommunizmus idején, nem biztos azonban, hogy boldogulni fog a demok
ráciában is (Richard — Wnuk-Lipinski 1991).

4. A szociológusok szellemi termékei is átalakultak. A vizsgált jelenségek a szemük 
előtt zajlanak, a folyamatok gyorsan követik egymást. A szociológusoknak nincs meg a 
kutatásukhoz szükséges időbeli távlat, és gyakorta hiányzik az érzelmi távolságtartás is. 
Nem mindig képesek ezért az empirikus vizsgálatok eredményeinek alapos elemzésére. 
Gyakorta ahelyett, hogy szakfolyóiratok számára tanulmányokat készítenének, esszéket 
írnak széles közönséghez szóló magazinokba és cikkeket napi- vagy hetilapok számára.

5. A szociológus közösség jelentős részében meggyengült az „együvétartozás” erős 
érzése, ami jellemző volt az előző rendszerben. Ez egyszerre több körülmény következ
ménye. A kommunista uralom bukásával a fenyegetettség és az ellenzékiség közös tudata 
eltűnt. A Szolidaritás és a politikai pártok győztes táborán belül zajló konfliktusok 
hatására a szociológusok más-más oldalra álltak, más-más pártokkal és politikusokkal 
szimpatizálnak, s ehhez hozzávehetjük még a posztkommunista párthoz hű szociológu
sokat is. Az állami támogatás csökkentésével és a társadalomkutatás piacának kialaku
lásával a szociológusok versenyezni kezdtek a korlátozott költségvetési forrásokért, a 
piacra jutásért és a megrendelésekért. Ezek a változások részei a társadalomban min
denütt megfigyelhető folyamatoknak. Úgy tűnik azonban, hogy számos dezintegráló 
tényező ellenére az együvétartozás tudata a szociológus törzsön belül még mindig 
számottevő. Olyan hosszú múltra tekint vissza és olyan erős volt, hogy csak fokozatosan 
halványul el.

Az átalakulás szakaszában levő lengyel szociológiában az itt számba vett negatív és 
meglehetősen váratlan változások távolról sem csak lengyel sajátosságok. Andorka 
Rudolf a kortárs magyar szociológiáról szinte mindegyiket említette (Andorka 1991).

Záró megjegyzések

Előadásomban igyekeztem bemutatni a lengyel szociológiában a rendszerváltás nyomán 
bekövetkezett számos és pozitív változást, amilyen az új kutatási területek kialakulása a 
tudomány nagyobb szabadsága, új szerepek kínálata a szociológusok számára és új 
kutatási módszerek alkalmazása. Azt is bemutattam azért, hogy az átalakulásért a 
szociológiának fizetnie is kell, és nem is keveset: a társadalomkutatás pénzforrásai
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lecsökkentek, a szociológusok hajlanak arra, hogy feladják a kutatást egyéb tevékenysé
gek kedvéért és tudományos értekezések helyett népszerű cikkeket írjanak, és az új 
körülmények között a szociológusok közössége kevésbé összetartó, mint korábban. Nem 
kétséges azonban, hogy a demokratikus rendszerváltás Lengyelországban — a szocioló
gia mint tudomány érdekei szempontjából — nagyon örvendetes esemény. Az is világos 
ugyanakkor, hogy az átalakulás negatív következményei erősen korlátozzák ennek pozitív 
jelentőségét. Csak reménykedhetünk abban, hogy a lengyel szociológia professzionaliz
musa és rugalmassága révén megküzd az átalakulás időszakának nehézségeivel és 
kiaknázza az újonnan megnyílt lehetőségeket.
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Tomka Miklós

h á r o m  v a l l á s s z o c io l ó g ia i  k o n g r e s s z u s
1991 NYÁRUTÓJÁN
Dublin — Torino — Moszkva

Európa-szerte nő a vallás iránti közérdeklődés. A szociológiában is. Ma ez már megszo
kott, de korántsem magától értetődő. Hiszen a nyugat-európai adatok két évtizede 
mindenütt gyors ütemű elvallástalanodásról tanúskodnak. Közép- és Kelet-Európábán 
pedig a kommunizmus olyan eredményesen szétverte a vallási intézményrendszert, hogy 
az korábbi társadalmi funkcióinak zömét elvesztette. Szóval nem egyszerűen a vallás 
fontossága az, ami izgató, hanem egyfelől, Nyugaton, a vallás jelenléte a modern 
társadalomban, másfelől a vallás szerepe a poszt-totalitárius társadalmakban. A vallás 
mindkét esetben társadalmi verseny (vagy piaci szituáció) részese. Ennek hatására 
szerkezete, típusa is változik, differenciálódik. S a látványos hanyatlási tendenciák mellett 
váratlan megújulásokat és fellendüléseket látunk. A vallás és a társadalom viszonya 
változóban van. Emiatt érdekes.

1991 első nagy vallásszociológiai rendezvénye a Dubün melletti Maynoothban au
gusztus 19 — 23. között megrendezett 21. világkongresszus volt. (A Société Internationale 
de Sociologie des Religions kétévenként tartja kongresszusát. Az előző öt Lausanne-ban 
[1981], Londonban [1983], Leuvenben [1985], Tübingenben [1987] és Helsinkiben [1989] 
volt. A következőre, a 22. világkongresszusra 1993. július 10-15  között Budapesten 
kerül sor.) Az 1991-es kongresszus témája„A vallás és a gazdasági rend” volt, mégpedig 
mindenekelőtt a jelenkorban. A tartalmi megfigyelések előtt érdemes azonban néhány, 
inkább formai sajátosságra figyelni.

Eddig soha nem lehetett ennyire „világ”-kongresszusról beszélni, mint Dublinban. 
Ez igaz, ha az amerikai résztvevők növekvő arányára gondolunk. (Bár minden európai 
konferenciának túl nem szárnyalható riválisai az évente sorra kerülő amerikai val
lásszociológiai kongresszusok, amelyek bázisát elsősorban a Society for the Scientific 
Study o f Religion, a Religions Research Association és az Association fo r  the Sociology 
o f Religion összesen több mint 2000 tagja alkotja. Ekkora szakmai közönséget a világ 
többi része együttesen sem tud kiállítani.) A növekvő amerikai részvétel mellett a világ 
egyéb területei is megjelentek. Dél-Ázsiából eddig is rendszeres volt a részvétel. Dublin 
újdonsága a latin-amerikai, a japán, az iszlám és a judaisztikai munkacsoport és Kelet- 
Közép-Európa nagyszámú képviselőjének megjelenése volt. A vallásszociológia tehát 
minden kontinens, mindegyik kultúra és minden nagy vallás iránt érdeklődő tudo
mányként mutatkozott be.

A multikulturális megközelítés többféle izgalmas összehasonlítást tett lehetővé. Egy 
szekció a különböző felekezetek gazdasági etikájával és gazdasági tevékenységével 
foglalkozott, kimutatván egyfelől a katolicizmuson belüli vállalkozói motivációkat (pél
dául a nemzetközi Communione e Liberazione mozgalom vagy az Opus Dei szervezet
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keretei között), másfelől a gazdasági és szociális elkötelezettség összekapcsolódását 
ugyanott. Egy másik szekció a világvallások fejlődésösztönző szerepét kutatta. Eközben 
szóba kerülhetett az iszlám saját fejlődéskoncepciója. S több szerző is foglalkozhatott 
a katolikus vallás gazdasági és politikai szerepének alapvető változásával (mindenekelőtt 
az 1960-1980 közötti időszak Latin-Amerikáján szemléltetve). Főleg e két szekcióban 
merült fel egy fontos probléma. Az, hogy félreérthető, ha egy vallási irányzat szerepéről 
beszélünk. Valójában három tényező kombinációjáról van szó: egyrészt egy etikáról és 
világértelmezésről; másrészt az azt képviselő társadalmi csoportokról, rétegekről; har
madrészt egy intézményi és szervezeti kifejezésről. Egy-egy vallás szerepváltásának 
gyökere bizonyos esetekben az azt képviselő rétegek (vagy e rétegek társadalmi helyének) 
megváltozása. Más esetekben a társadalmi csoport és a szervezet közötti viszony válto
zása (azaz intézményi megmerevedés vagy, éppen ellenkezőleg, az intézmény leértéke
lődése a mozgalmakkal szemben).

Külön említést érdemel az a munkacsoport, amely „A vallási tényező Európa meg
alkotásában” címmel alakult. Célkitűzéseinek csak töredéke kerülhetett szóba. Nagyobb 
része a következő évekre marad. Az eddigi munka néhány tételbe foglalható. 1. A 
nemzetideológiák és velük a nemzetállamok elvi megalapozása és az európai vallási 
hagyomány között feszültség van. A nemzeti elkülönültség oldódása, a középkorinál 
magasabb szinten, de a keresztény (katoükus?) egység- és integrációs igény megvaló
sulása is. 2. Az elmúlt évszázadokban a nemzeti kultúrákban jelentős szerepe volt azok 
vallási megalapozásának és legitimációjának. Ahhoz, hogy ezek a kultúrák egyetlen 
egységben működhessenek, az elkülönült indoklásokat egységesíteni kell, azaz a szeku
larizált Európa is igényel valamilyen egységes vallási értelmezést. 3. Európa különböző 
országaiban különféle módon intézményesült a vallás, valamint az állam és az egyház 
viszonya. Ezeket az európai egységesülési folyamatban nem csupán összehangolni kell, 
hanem szükség van az összeurópai politikai-gazdasági szervezettel azonos szintű vallási 
szervezeti és képviseleti formákra. Úgy tűnik, az egyházak és a vallási szervezetek európai 
együttműködésének fejlődése lemaradt a politikai és kormányzati szféra mögött. 4. A 
politikai tagoltság jelentőségének csökkenése és az etnikai tagolódás felértékelődése a 
vallások számára is kihívás; azok integrációs funkcióját feltehetően felértékeli (Baszkföld, 
Bretagne, Frízföld stb.); a vallás és a nacionalimus kapcsolata viszont az európai egy
ségesüléssel szemben hathat (Nagy-Britannia, Lengyelország, Szlovákia).

Néhány téma inkább kérdésként, semmint bizonyított tételként érdemel figyelmet. 
Négy, a világ különböző pontján élő és dolgozatát egymástól függetlenül benyújtó szerző 
a társadalmi-politikai átalakulás és bizonytalanság szakaszaiban a vallás fő funkcióját a 
közösségi alapstruktúra megteremtésében és a civil társadalom kialakításában látja. A 
példák Brazíliától Libanonig és Dél-Olaszországtól Litvániáig terjedtek. Durkheimen 
túlmenően ellenben itt nem egyszerűen kulturális integrációra, hanem struktúraterem
tésre került a hangsúly.

Egy jól dokumentált tanulmány „a vallás szelleme” és „az ökológiai etika” összefüg
géseit kereste abból az empirikus tényből kiindulva, hogy Nyugat-Európa számos or
szágában az ökológiai mozgalmak tagsága jelentős részben (az egyházaktól időközben
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eltávolodott) korábbi vallási aktivisták közül származik, más esetekben pedig ugyanazok 
vonzódnak az ökológiai mozgalmakhoz, akik az egyházakon belül a harmadik világgal 
foglalkozó csoportokban is jelen vannak.

A dublin-maynoothi kongresszuson természetesen sok szó esett a kisegyházak és 
szekták életéről és gazdasági stratégiáiról. Feltűnő volt ellenben az új vallási mozgalmak 
iránti érdeklődés szinte tökéletes megszűnte. Az elmúlt évtizedben az ázsiai eredetű új 
vallások, a fundamentalista vagy karizmatikus szekták kutatók tömegét foglalkoztatták. 
Mára túl vagyunk az első szenzáción. E vallási csoportok társadalmi szerepe pedig 
csekély. A velük foglalkozás átmeneti divatnak bizonyult.

A 21. világkongresszuson nem sikerült dűlőre jutni a vallás és a modernitás kapcso
latainak kérdésében. A dolgozatok többsége meggyőzően demonstrálta ugyan a jelenkori 
vallások többségének modernizációt ösztönző szerepét (a kivételt a hinduizmus képezte), 
de a modernitás és a vallás kapcsolatáról elméleti értékű megállapítás nem született. 
Ez a következő konferenciára maradt.

Október 10-11. között Torinóban rendezte meg az Agnelli alapítvány az „Európa 
vallása. A  hit és a társadalom az ezredforduló Európájában” című konferenciát. Előtte 
már két éven át dolgozott egy munkacsoport a „vallás és modernitás” témán. Munkájuk 
eredménye 6 nagy terjedelmű tanulmány egy-egy ország (Spanyolország, Franciaország, 
Olaszország, Nagy-Britannia, Németország és Magyarország) vallási viszonyairól, az 
elmúlt évtizedek változásairól, a modernitásról és a vallás és a modernitás kapcsolatáról. 
A hat tanulmányt előzetesen megküldték nemcsak a korreferenseknek és a raportőrök- 
nek, hanem a valamivel több minttzáz résztvevő mindegyikének. A helyszínen elhangzott 
ugyan néhány további országról (a skandináv országokról, Oroszországról és a Szovjet
unióról, Lengyelországról) szóló beszámoló, de a viták az írott anyagok körül zajlottak. 
A jellegzetes „szakértői tanácskozás” rangját a szakma legnagyobbjainak szerzőként (J. 
Beckford, F. Daiber, D. Herviea-Léger, S. Giner) vagy raportőrként (K. Dobbelaere, 
E. Pace, E. Poulat, J. Rémy, B. Wilson) való szereplése adta. Az összejövetel iránti 
politikai és vallási érdeklődést olasz képviselők, tartományi elnökök és polgármesterek, 
több püspök és bíboros, a Waldi Egyház elnöke, a Német Evangélikus Egyház Központi 
Hivatalának vezetője, R. Schloz, az Európai Rabbi Tanács Állandó Bizottságának elnöke,
S. S. Sirat párizsi főrabbi, és a vatikáni Nem Hívők Titkársága elnöke, P. Poupard 
bíboros aktív jelenléte mutatta.

Az európai vallási helyzet mérlegre tétele módot adott néhány fő tendencia kimu
tatására s egyúttal az eddigi elméleti pozíciók felülvizsgálatára. A legáltalánosabb meg
figyelés a „vallási rendszer” átalakulása. Ennek egyik eleme a hit és a közösségi-szervezeti 
részvétel (a „believing and belonging”) függetlenedése egymástól. Másik eleme a hit és 
a vallás egyéb részei közötti kölcsönös meghatározottság megszűnte vagy értelmezhe
tetlenné válása. Ez konkrétan az alapvető vallási (keresztény) meggyőződések nagyfokú 
társadalmi stabilitását, s ugyanakkor mindennemű vallásgyakorlat jelentős visszaesését, 
valamint a vallás erkölcsi előírásainak figyelmen kívül hagyását jelenti.

A vallási változásnak ezt a fajtáját nevezhetjük vallási privatizációnak, ám a fogalom 
meghatározásra szorul. A privatizáció itt azt a tényt fejezi ki, hogy személyes döntéssé
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vált, hogy valaki egyáltalán vallásos akar-e lenni, vagy sem; hogy miképpen hisz és 
hogyan gyakorolja vallását. Nem jelenti a privatizáció terminus a magánéletbe való 
visszaszorulást. Egybehangzó tapasztalatok szerint a vallás mind a kollektív identitások, 
mind a társadalmi csoportok közötti differenciálódás fontos tényezője. Jelentős szerepe 
van a vallásnak a társadalmasiasulásban és a demokratikus struktúrák kialakításában 
és fenntartásában, a kisebbségi tudat megőrzésében és a kisebbségek politikai jogainak 
biztosításában.

Társadalmi integrációs funkcióját a vallás két fő típus szerint érvényesíti. Egyfelől 
részt vesz a társadalom egésze vagy nagyobb csoportjai kultúrájának és kollektív tuda
tának formálásában — függetlenedve az egyes emberek egyháztagságától. Másrészt 
ösztönzi a közösségképződést. A „lelkesedők”, vagy „aktivisták” így létrejövő közösségei 
és mozgalmai részben önálló egyházakká vagy szektákká szerveződnek, részben meg
maradnak a korábbi egyházak keretei között. Összességükben is csupán egy kisebbséget 
képeznek. Jelentőségük nem számarányuktól függ, hanem elkötelezettségükből követ
kezik. Politikailag és ideológiailag igen sokfélék: a konzervatív fundamentalizmustól a 
liberális aktivizmusig, a „Keresztények a szocializmusért” mozgalomtól a szélső jobb
oldalt támogató közösségekig.

A  vallás és a politika viszonyát nem lehet az egész Európát jellemző modellbe foglalni. 
Általánosan legfeljebb annyi érvényes, hogy e két alrendszer relatív önállóságából a 
kapcsolat instabilitása és változékonysága következik, ami feszültségekben, konfliktu
sokban, az egyik fél változásából a másikra háruló változási kényszerben mutatkozik. 
A vallás mindenesetre a plurális politikai rendszer egyik tényezője, úgy is, mint a vallási 
közösségek képviselete, úgy is, mint a vallási tanítás és szimbólumok — az egyházaktól 
függetlenedő — politikai igénybevétele. (Ezek a tények is figyelembe veendők a „pri
vatizációs tézis” értelmezésekor.)

A politikai szféra sajátos jelenségét fogalmazta meg a német és a brit tanulmány. 
Szerintük az állami ellenőrzés alatt álló (közszolgálati) tömegkommunikáció erőssége 
fordított arányban áll a vallási-világnézeti differenciáltsággal. Továbbá: a tömegkom
munikáció a vallási különbségek kiegyenlítése irányába hat, miközben kerüli az egyes 
vallásokra és felekezetekre jellemző álláspontokat és a vallást nem tételes általánosság
ként kezeli.

Az egész európai térségre és jóformán felekezeti különbségek nélkül jellemző a 
vallási szervezet átalakulása. Ennek egyik oldala a papság krízise (a létszámcsökkenés, 
az emelkedő átlagéletkor, a kilépések növekvő aránya), a másik oldala az önkéntes világi 
munkatársak fokozódó bevonása. Sajátos, a bürokratizálódással, specializálódással és 
centralizálódással elllentétes folyamat, ami az egyház és egyéb társadalmi intézmények 
kapcsolata szempontjából is jelentős.

A „vallás és modemitás” munkacsoport a „szekularizáció” szó elkerülésére töreke
dett, mert szerinte az túlságosan egyirányú és folyamatos változást sugall. A „moderni
záció” és „modernitás” ezzel szemben hangsúlyozza a diszkontinuitást, ellentmon
dásosságot és széttöredezettséget. Erre a hangsúlyra szükség van mind az új vallási 
mozgalmak, mind a kelet- és nyugat-európai vallási változás különbségei láttán.

142



Dublinban három szekciót szenteltek Kelet-Közép-Európa vallási helyzetének és 
változásainak. Az eredmény egybehangzóit a torinói konferencia következtetéseivel. 
Napjainkban eltér egymástól Nyugat-Európa és a volt szocialista országok vallási fejlő
dése. Nyugat-Európában a szekularizáció jellegzetes módon érvényesül. A modernizáció 
közvetlenül nem csökkenti ugyan sem a vallás makrotársadalmi szerepét, sem a vallá
sosságot, de erősíti az individuációt és az individualizmust, illetve az intézményellenes- 
séget. A vallásosság egyházon kívüli, a felekezeti intézményi szabályozástól függetlenedő, 
„maga módján” vallásossággá válik, ami a vallási kultúra elemeiből való válogatást s 
ezen elemek egyéni kombinációját is jelenti. Az önálló típusként nem intézményesülő 
magánvallás viszont társadalmilag alig átörökíthető. Tehát az egyházkritikus nemzedék 
gyermekeinek egy része már vallástalan, vagy legalábbis a tételes vallásoktól eltávolodott. 
A végeredmény egyfelől az egyháztagok számának gyors, a hívő emberek lassú csökke
nése, másfelől a kultúrában a tételes és intézményesen képviselt vallási pozíciók visz- 
szaszorulása s ugyanakkor a vallások alapvető gondolatainak elmosódott formában (civil 
vallásként) történő fennmaradása. A változás már a nyolcvanas években drámai volt. A  
két európai értékrend vizsgálat között eltelt évtizedet talán még nagyobb ütemű változás, 
az egyháziasság radikális bomlása jellemzi. S a folyamatnak korántsincs vége.

Kelet-Közép-Európából Dublinban lengyel, litván, cseh, magyar, szerb, horvát, szlovén 
és bolgár papereket, Torinóban lengyel, orosz, volt NDK-val is foglalkozó német és 
magyar előadásokat vitattak meg. A nemzeti esettanulmányok és helyzetelemzések 
néhány ponton tökéletes összhangot képviseltek. 1. A kommunizmus összeomlása a 
vallás és a vallásosság jelentős felértékelődésével járt. Ahol a változás hosszabb társa
dalmi fejlődés eredménye, ott annak a vallás is részese. 2. Alkalmanként a vallás ellenzéki 
politikai szerepre is motivált, illetve alkalmanként az egyház ellenzéki intézményként is 
funkcionált, ám a vallás legáltalánosabb szerepe a közösség- és társadalomalkotó, 
valamint a civil társadalom csíráit megteremtő szerep. 3. A politikai változást ellenben 
világnézeti polarizáció és a vallás- és egyházkritika erősödése követi. Az értelmiség 
jelentős részét zavarba hozza az egyházak közéleti megjelenése és arra (különösen, ha 
az egyházak nem igazodnak a közéleti játékszabályokhoz) ingerülten reagál. 4. Az 
egyházakon belül is erősödnek bizonyos ellentétek. Míg a pártállamban az egyházakon 
belül igen jelentős szerepe volt a — gyakran illegálisan, ’’földalatt” működő — cso
portoknak, bázisközösségeknek, mozgalmaknak és aktivistáknak, a rendszerváltás az 
intézményt és a hierarchikus vezetőket értékelte fel. Ez a tradicionaüzmust erősíti.

Mind a 21. világkongresszus, mind a „vallás és modernités” kongresszus felvetett 
egy témát, aminek 1991-ben világszerte sok konferenciát szenteltek, egyet szeptember 
18-20-a között Moszkvában. Ez a téma a vallási kultúra talaján megfogalmazódó 
társadalometika és az arra épülő szociotechnikai elképzelések rendszere. A „keresztény 
társadalmi támlás” önálló hivatalos dokumentumban először 1891-ben fogalmazódott 
meg. Az idei konferenciák a száz éves áttekintést szolgálták. Dubün-Maynoothban két 
kérdéssel többen foglalkoztak: a keresztény társadalmi tanítás latin-amerikai válfajával, 
a felszabadítás teológiájával: annak fejlődést ösztönző szerepével, valamint azzal, hogy 
e társadalmi tanításból hogyan vezeti le a társadalmi igazságosság követelményeit az
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amerikai katolikus egyház. Moszkvában ugyanezt a fogalmi keretet mindenekelőtt a 
nyugat-európai és a szovjet társadalomszervezet összehasonlításához vették igénybe.

A moszkvai konferenciát 40 „nyugati” — köztük 3 lengyel és 1 magyar — és 40 
szovjet hivatalos résztvevővel (és nagyszámú hallgatósággal) a Keresztény Társadalmi 
Tanítás Repülő Egyeteme (Genf) és a szovjet Munka és Társadalmi Kapcsolatok 
Akadémiája (a korábbi szakszervezeti főiskola) rendezte a német Konrad Adenauer 
Alapítvány támogatásával és a vatikáni Igazságosság és Béke Bizottság részvételével. 
„A társadalmi mozgalmak száz éve, 1891 — 1991” volt a konferencia címe. Az előadások 
ellenben három fő téma köré csoportosultak. Az első, a keresztény társadalmi tanítás 
elmélete etikai, azaz nem szociológiai jellegű volt. A második a keresztény társada
lometika gazdasági és politikai érvényesülését vizsgálta. A harmadik a társadalmi moz
galmakkal foglalkozott, a vallási mozgalmakat, szakszervezeteket és pártokat is ide 
sorolva. A második és a harmadik témacsoportban főleg szociológusok és politológusok 
kaptak szót.

A konferencia hátterét persze a politikai átalakulás, a három héttel korábbi puccs 
és összeomlása s a szovjet birodalom és társadalom bizonytalan jövője alkotta. Ez külön 
érdekessé tesz két elvi tételt, amiben a résztvevők egyetértettek. Eszerint a társadalmi
gazdasági viszonyok fontos tényezője az erkölcs. A kiábrándult társadalomnak új erkölcsi 
tudatra van szüksége. S veszélyes minden olyan elképzelés, amely a modern gazdaságot 
és a plurális társadalmat öntörvényűnek képzeli és figyelmen kívül hagyja az alapvető 
értékeket és a társadalom erkölcsét. Továbbá: a társadalmi és erkölcsi újjáépítésben 
fontos, talán meghatározó szerep hárul a vallási közösségekre és az egyházra. (Néhány 
héttel később, a torinói értekezleten ugynígy foglalt állást A. Cipko szovjet politológus.) 
A  nyugati kereszténységben nagyobb hagyománya van a gazdasági etikának és a mód
szeres társadalmi tanításnak, mint az orthodox egyházban. Az utóbbi is meg kell, hogy 
fogalmazza álláspontját, ha meg akar felelni azoknak az elvárásoknak, amelyekkel az 
orosz nép ma feléje fordul.

A  szociológus számára mindebből nemcsak a vallás társadalmi szerepére vonatkozó 
megállapítások voltak fontosak. Legalább olyan érdekes az a szemléletváltás, ami az 
erkölcs- és a vallásszociológia iránti érdeklődést is megnöveli. A változás lényege az 
értékrend, a vallás, az erkölcs szerepének felismerése mind a személyes kiegyensúlyo
zottság és életminőség, mind a társadalmi rend és szervezet működése terén. Az ebből 
következő elvárások a vallással és az egyházzal szemben fogalmazódnak. De nem 
kisebbek a társadalomtudományoknak feltett kérdések. Miképpen érvényesül az érték
racionalitás a modern társadalomban? Mi dönti el, hogy a társadalmi változásban a 
vallás a tradíciót vagy a modernizációt erősíti? A most épülő plurális és demokratikus 
társadalomban hogyan biztosítható a vallásos és a nem vallásos csoportok autonómiája 
és a társadalom érdekében való együttműködése? A kérdések sora folytatható. A  
moszkvai konferenciát meghatározta a jövő bizonytalansága — s mindaz a feladat, 
aminek majdani megoldása egyebek között a szociológiára s ezen belül a vallásszocio
lógiára is vár.
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Szántó Zoltán

CSELEKVÉS ÉS INTERAKCIÓ
Jon Elster individualisztikus társadalomelmélete

Bevezetés

Eleve kudarcra ítélt vállalkozásnak tűnhet egy rövid tanulmányban betekinteni Jon Elster 
szerteágazó munkásságába. A norvég társadalomtudós1 ugyanis az 1970-es évek első felétől 
mintegy tucatnyi könyv, jó néhány válogatás, számtalan tanulmány és recenzió szerzőjeként 
lépett be a legtermékenyebb, legeredetibb és legsokoldalúbb társadalomtudósok táborába. 
Szociológus? Filozófus? A politikatudomány művelője? Nehezen eldönthető kérdés. Egyik 
sem, amennyiben egységes társadalomtudományban gondolkodunk. Mindegyik, ha azt tartjuk 
szem előtt, hogy Elster — többé-kevésbé — egyaránt otthonosan mozog a filozófia, a 
közgazdaságtan, a döntés- és játékelmélet, a szociológia, az antropológia, a pszichológia és 
a politikatudomány területén. Munkáiban eltűnőiéiben vannak, vagy legalábbis könnyen 
átjárhatók a diszciplináris határok, a tematikus sokszínűség viszonylag letisztult és konzisz
tens metodológiai alapokkal párosul.

A hatvanas évek második felétől az angolszász társadalomtudományokban egyre 
inkább a — mindenekelőtt Talcott Parsons nevével fémjelzett — strukturalista-funk - 
cionalista irányzatok térvesztésének, s ezzel párhuzamosan egyfajta cselekvéselméletre 
alapozott társadalomelmélet kibontakozásának vagyunk tanúi (Coleman 1989). Ezt az 
álláspontot hol közgazdaságtani imperializmusként (pl. K. Boulding, G. Stigler, G. 
Tullock), hol ökonómiai megközelítésként (pl. G. Becker, S. Popkin), hol a racionális 
döntések elméletén nyugvó társadalomtudományként {rational choice social science) 
(pl. M. Hechter, J. Coleman), hol pedig strukturalista-individualisztikus megközelítés
ként (pl. R. Wippler, K. D. Opp, S. Lindenberg) emlegetik, utalva egyúttal az egyes 
változatok eltéréseire is2. A tudományfilozófia művelői (pl. J. Elster) és a módszertani 
kérdések iránt fogékony szociológusok (pl. R. Boudon) azonban legtöbbször a m ód
szertani individualizmus összefoglaló címkével illetik a felsorolt megközelítések közös 
elméleti magvát.

Elster munkássága mindenekelőtt az imént jelzett társadalomelméleti áramlathoz 
illeszkedik, amelynek elmélettörténeti gyökerei elsősorban Pareto és Weber szocioló
giájában, valamint Parsons fiatalkori műveiben lelhetők fel, habár történtek kísérletek 
Marx és Durkheim gondolati rendszerének cselekvéselméleti megfontolásokon nyugvó 
rekonstrukciójára is3.

Mechanizmusok

Elster tudományelméleti koncepciójának középpontjában a mechanizmusok révén történő 
magyarázatok állnak (Elster 1989a: 3-10). A hangsúlyt nem a Popper —Hempel féle 
deduktív-nomologikus magyarázatok (Popper 1989: 131-134; Hempel 1965: 247 -  251)
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megalkotásához nélkülözhetetlen általános érvényű szabályszerűségekre („törvényekre”) 
helyezi, sőt megkérdőjelezi azok fontosságát a társadalomtudományi magyarázatokban. 
Ehelyett álláspontja a cselekvések és interakciók oksági és intencionális mechanizmusainak 
módszeres elemzésén nyugszik. A két megközelítés — ahogy maga Elster is utal rá — nem 
összeegyeztethetetlen, különbözőségük jórészt hangsúlybeli eltérésekben ragadható meg.

A társadalomtudományok számára megfelelő magyarázat-paradigma egy „kevert” 
oksági-intencionális megközelítés, amely a preferenciák, az egyéni cselekvések és inte
rakciók mechanizmusait megragadó mozzanatokból áll (Elster 1982:463; 1983ű: 15-88.; 
1985: 3 -  48):

1. a preferenciák keletkezésének és változásának magyarázata: „szub-intencionális 
okság”;

2. az individuális cselekvések intencionális magyarázata: a racionális döntések és a 
társadalmi normák elmélete;

3. az egyéni cselekvések intencionális interakcióinak (a weberi értelemben vett 
társadalmi cselekvéseknek és társadalmi kapcsolatoknak) magyarázata: játékelmélet;

4. az egyéni cselekvések oksági interakciójának magyarázata: „szupra-intencionális 
okság”.

(ad 1:) A preferenciák keletkezésének és változásának tipikus oksági mechanizmu
saként mindenekelőtt az adaptív preferenciákat — a „savanyú a szőlő” típusú mecha
nizmusokat — kell megemlíteni (Elster 19836: 1 1 1 -124): A  és В  egyaránt lehetséges 
cselekvési (döntési) alternatíva, de csak A  eleme a megvalósítható alternatívák halma
zának, ugyanakkor В  kívánatos alternatíva. Adaptív preferenciákról akkor beszélünk, 
ha az effajta szituációban a döntéshozó előnyben részesíti a megvalósítható alternatívát 
(A -1) a kívánatossal (B-vel) szemben, és egyúttal В -t törli a kívánatos alternatívák közül. 
Fonák adaptív preferenciái vannak továbbá annak a döntéshozónak, aki mindig előnyben 
részesíti a nem megvalósítható alternatívát a megvalósíthatóval szemben („édes a tiltott 
gyümölcs”). Mindkét esetben valamiféle oksági mechanizmus4 alakította a cselekvő 
vágyait: a megvalósítható alternatívák halmazának összetétele következtében módosul
tak a kérdéses személy preferenciái.

Elképzelhető továbbá, hogy valaki a preferenciái alapján szándékosan korlátozza a 
számára elérhető alternatívák körét. Ekkor intencionális jellegű az alkalmazkodási 
folyamat. Például a bizonytalan preferenciák elleni védekezés, az akaratgyengeség vagy 
bizonyos stratégiai szituációk indokolhatják az effajta önvédelmet. Amint azt Odüsszeusz 
és a szirének története szemlélteti, az emberek nem mindig bíznak saját magukban. Ha 
képesek előrelátni olyan helyzeteket, amelyekben elveszíthetik a fejüket, stratégiai 
cselekvéssel megakadályozhatják, hogy bekövetkezhessen az ilyen viselkedés.

(ad 2:) Az egyéni cselekvés5 magyarázatának egyszerű sémájában Elster szerint a 
cselekvést két, egymást követő „szűrési művelet” végeredményének tekinthetjük. A  
kiindulópont az elvileg lehetséges cselekvési alternatívák halmaza. Az első szűrőt azok 
a fizikai, gazdasági, társadalmi, jogi és pszichológiai korlátozó feltételek alkotják, ame
lyekkel az egyén szembekerülhet. A szóban forgó korlátokkal összeegyeztethető cselek
vések adják az egyén lehetséges alternatíváinak halmazát. A második szűrő az a mecha-
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hanizmus, amely meghatározza, hogy a lehetséges alternatívák közül végül is melyikre 
kerül sor. A két fő mechanizmust Elster szerint a racionális választás (döntés)6 és a 
társadalmi normák szolgáltatják7. A döntéseken nyugvó mechanizmusokat Elster alap
vetőbbnek tartja a normákon nyugvó mechanizmusoknál. E megközelítés értelmében 
a lehetőségek és a vágyak (’’preferenciák”) magyarázzák az egyéni cselekvéseket.

Amikor az emberek különböző cselekvési alternatívák közül választhatnak, általában 
amellett döntenek, amelyik meggyőződésük szerint a legjobb eredménnyel (a legnagyobb 
hasznossággal) kecsegtet. A racionális döntés instrumentális jellegű: a cselekvés ered
ménye vezérli. A cselekvéseket nem önmagukért értékeljük és választjuk, hanem egy 
távolabbi cél elérésének többé-kevésbé hatékony eszközeként. Egyszerű példa a válla
kozó, aki a profitot akarja maximalizálni. E cél elérése érdekében gondosan mérlegeli, 
hogy milyen termékeket kínáljon eladásra, mennyit termeljen belőlük és hogyan állítsa 
elő őket.

A racionális döntés a körülményekhez történő optimális alkalmazkodás egyik módja. 
Eltérő mechanizmusok is létrehozhatják az optimális alkalmazkodást. A racionális 
döntés mindazonáltal nem csalhatatlan mechanizmus9, mivel a racionális személy csak 
azt választhatja, amit a legjobb eszköznek vél. Az efféle vélekedés azonban lehet téves 
is. Általánosabban, nemcsak azt kell megkövetelnünk, hogy a vélekedések a rendelke
zésre álló bizonyítékok tekintetében racionálisak legyenek, hanem azt is, hogy az ösz- 
szegyüjtött bizonyítékok mennyisége valamilyen értelemben optimális legyen.

A racionális cselekvő törődik a cselekvés következményeivel, eredményével. A raci
onalitás azt mondja: „Ha el akarod érni Y-t, tedd X-et!” Elster a társadalmi normákat 
mindenekelőtt nem eredményre orientált jellegükkel definiálja (Elster 1989c: 97-151). 
A legegyszerűbb társadalmi norma azt mondja: „Tedd X-et!” vagy „Ne tedd X-et!”. 
Bonyolultabb esetekben: „Ha mindenki más Y-t teszi, tedd X-et!” vagy „Tedd X-et, ha 
jó lenne, hogy mindenki X-et tegye!”. A racionalitás lényegében feltételes és jövőre 
orientált, imperatívuszai hipotetikusak, vagyis a cselekvés jövőbeli eredményeitől függ
nek. A társadalmi normák viszont vagy feltétel nélküli, vagy feltételes, de nem jövőre 
orientált imperatívuszokat kínálnak. A legtöbb társadalmi normát egyszerű elfogadni 
és követni, összehasonlítva a racionalitás cselekvési szabályaival, amelyek bonyolult és 
bizonytalan kalkulációkat követelnek meg az embertől. A normák nagyrészt kötelező 
érvényűek, követésük sokszor mechanikus és tudattalan.

A normák társadalmi jellegét két dolog biztosítja: (i) több ember követi őket; (ii) és 
részben az ő helyeslésük, illetve rosszallásuk biztosítja fennmaradásukat. A normák egy 
részét az egész társadalom elfogadja és követi. Más normák viszont csak egy-egy közösség 
tagjainak viselkedését szabályozzák. Egy társadalmi norma fennmaradásához — mások 
helyeslése és rosszallása mellett — az a szégyenérzet és bűntudat is hozzájárul, amely 
a norma megsértése esetén alakul ki az érdekeltekben.

A társadalmi normák reálisak abban az értelemben, hogy független és önálló motí
vumai lehetnek az emberi cselekvésnek. Autonómiájuk Elster szerint azt jelenti, hogy 
nem vezethetők vissza semmiféle optimalizáló viselkedésre.
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(ad 3:) Amikor két vagy több racionális egyén egymással interakcióba lép, sokkal 
rosszabb eredményt érhetnek el, mint amilyet elérhettek volna. Elster szerint ez a 
játékelméletnek — vagyis az egymástól kölcsönösen függő (’’interdependens”) döntések 
elméletének — fő gyakorlati teljesítménye. Az elmélet azonban számos más módon is 
hasznosítható. A játékelmélet nem a szokásos értelemben vett elmélet, hanem az emberi 
interakció megértéséhez elengedhetetlenül szükséges fogalmi keret. Ebben a vonatko
zásban közelebb áll a logikához, mint az empirikus tudományokhoz. Nyomban empirikus 
elméletté válik, mihelyt kiegészítjük a viselkedés olyan alapelveivel, amelyek ellenőriz
hetők és ezáltal igaznak vagy hamisnak bizonyulhatnak, bár maga a keret nem az 
empirikus ellenőrzésen áll vagy bukik.

A  játékelméletben vizsgált szituációk stratégiai természetét Elster az interdependen- 
ciák három típusával jellemzi. A játékban:
— minden egyes játékos nyereménye függ az összes többi játékos nyereményeitől;
— minden egyes játékos nyereménye függ az összes többi játékos döntéseitől;
— minden egyes játékos döntése függ az összes többi játékos döntéseitől.

(ad 4:) Az egyéni cselekvések egymással összeütközve nem szándékolt eredményhez 
is vezethetnek. A legmeghökkentőbb nem szándékolt következmények mindenkit rosz- 
szabb helyzetbe hoznak. Jean-Paul Sartre ezt „célellentétes következményekének ne
vezte, az eróziót hozva fel példaként. Amikor a földművesek fák kivágásával próbálnak 
újabb földterületekhez jutni, termőterületet veszíthetnek, mivel a nagymértékű erdőirtás 
erózióhoz vezet. A nem szándékolt következmények azonban lehetnek mindenki számára 
kedvezőek is. Ez az Adam Smith-féle láthatatlan kéz: az önérdek követése a közérdeket 
szolgálja.

A célellentétes következményeknek és a láthatatlan kéznek közös szerkezete van. 
Valamely személy azért cselekszik, hogy előnye származzon belőle. Ennek során, má
sodlagos módon, más emberekre (és gyakran saját magára) is hatással van. A másodlagos 
hatás, akár pozitív, akár negatív, tipikus esetben igen csekély az elsődleges, szándékolt 
előnyhöz képest. Amikor azonban mindenki így cselekszik, minden egyes személyt sok 
kicsi előny, vagy sok kicsi hátrány ér. (Ezeket a kis mellékhatásokat a közgazdászok 
externáliáknak nevezik.) Ha a másodlagos hatás pozitív, láthatatlan kéz típusú mecha
nizmussal van dolgunk. Ha negatív, akkor két lehetőség van. A sok apró hátrány teljes 
összege vagy meghaladja az elsődleges előnyt (célellentétes következmény), vagy az 
elsődleges előny szárnyalja túl az összesített hátrányokat. Mindenki jobb helyzetbe kerül, 
ha a meghatározott módon cselekszik, de kevésbé, mint amit várt.

E vázlatos áttekintésből már körvonalazódik egy oksági és intencionális érvelésekből 
építkező magyarázó stratégia, amely Elster szerint a társadalomtudományok művelői 
számára követendő minta. E megközelítés — durván — a társadalmi jelenségeknek a 
cselekvések és interakciók mechanizmusai (Elster metaforájával élve: fogaskerekei) 
révén és a módszertani individualizmus szellemében történő magyarázatát jelenti.
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Módszertani individualizmus

Egy mondatba sűrítve, módszertani individualizmuson azt az alapelvet értjük, miszerint — 
elvileg — minden társadalmi jelenségre, szerkezetére és változására kizárólag individuumok 
terminusaiban, azaz egyéni jellemzők (célok és meggyőződések, döntések és cselekvések) 
figyelembevételével adható tudományos magyarázat (Elster 1982: 453).

Raymond Boudon szerint (Boudon 1987: 45-70) a makroszociológiai elméleteknek 
legalább négy — egymástól elkülöníthető — paradigmája vagy programja létezik. A 
nomologikus, az értelmező és a kritikai paradigma mellett Boudon a módszertani 
individualizmust jelöli meg negyedikként. Hogyan jellemezhetjük ez utóbbi program 
legfőbb sajátosságait? Tegyük fel, hogy tetszőleges M  makrotársadalmi jelenség tudo
mányos magyarázatát keressük. A módszertani individualizmus álláspontja szerint a 
kérdéses magyarázat először is azt jelenti, hogy Л/-еt sikerül valamilyen m  individuális 
cselekvések vagy viselkedések következményeként azonosítani. Matematikai szimbólu
mokkal kifejezve: vagyis az M  jelenség „függvénye” az m  cselekvéseknek.
Ezek után természetesen az m  cselekvések weberi értelemben vett „megértésére” 
(intencionális magyarázatára) kell sort keríteni. A cselekvés megértése — durván — 
azt jelenti, hogy belátjuk a cselekvés szituációnak megfelelő, vagyis racionális voltát. 
Amennyiben a cselekvés társadalmi kontextusát 5-sel jelöljük, akkor a cselekvések 
megértését képletszerűen az m =m( S )  összefüggés juttatja kifejezésre. S végül, a társa
dalmi környezet maga is magyarázatra szorul. Ez pedig úgy történik, hogy a szituációt 
néhány — alkalmasan megválasztott — makroszociológiai változó (P ) következménye
ként fogjuk fel, azaz: S - S ( P ) .  Összegezve, az individualisztikus paradigma magvát a 
következő képlettel ragadhatjuk meg: M= M{ m/ S( P ) / } ,  ahol is az M  jelenségre olyan 
egyéni cselekvések szándékolt vagy nem-szándékolt következményei révén adható ma
gyarázat, amelyek meghatározott — makroszociológiai változók segítségével megra
gadható — jelenségek eredményeképpen kialakuló társadalmi környezetnek felelnek 
meg.

A módszertani individualizmus korai változatai szerint — amelyeket összefoglalóim 
a pszichológiai redukcionizmus téziseként, vagy egyszerűen pszichologizmusként emle
getnek — a társadalomtudományoknak a pszichológián, pontosabban pszichológiai 
összefüggéseken és szabályszerűségeken kell alapulniuk. E tézis a társadalomtudo
mányok hipotéziseinek pszichológiai hipotézisekkel történő helyettesítését, a különböző 
társadalomtudományi elméletek pszichológiára történő visszavezetését (’’redukcióját”) 
írja elő. Alternatív megközelítések is kínálkoznak. A pszichologizmus mellett utalni 
lehet például az intencionalizmus címkéje alá sorolható konspirációs magyarázatokra 
és a világtörténelmi személyek elméletére10. Kari Popper az elsők között fogalmazta 
meg — éppen a pszichologizmussal vitázva — explicit formában (Popper 1976:297 -  299; 
1989: 149) az ún. szituációs-logikai modelleken nyugvó megközelítés mellett szóló 
legfontosabb érveket. Az effajta megközelítés modern eszköztáráról a racionális dön
tések és játékok normatív elmélete gondoskodik. Ezért mondhatja Elster, hogy míg a 
racionális döntések elméletének elfogadása előfeltételezi a módszertani individualiz
must, addig a módszertani individualizmus nem jelent szükségképpen döntéselméleti
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megközelítést. Elster az egyéni cselekvések magyarázata során a társadalmi normák 
elméletét is szigorúan a módszertani individualizmus keretei között igyekszik kifejteni.

Összegzés helyett

Ebben az ismertetésben alapvetően az volt a célom, hogy felvillantsam Jon Elster szerteágazó 
munkásságának elméleti kereteit. Felfogásában az egyéni cselekvések interakciója a társa
dalmi élet lényege. Ennek fogalmi megragadásában kitüntetett szerepe van a racionális 
döntések és játékok elméletének. Ez szerinte a társadalmi struktúra és a társadalmi változás 
vizsgálata számára szilárd mikroszintű alapokról gondoskodik, és leginkább képes megra
gadni a társadalomban előforduló kölcsönös függőségi viszonyok különböző típusait. A 
racionális döntések elméletének, mint normatív elméletnek Elster szerint nincs életképes 
alternatívája. A valóságos cselekvések magyarázatában azonban — bizonyos esetekben — 
az eredeti elképzelések kiegészítéséről, például pszichológiai, biológiai vagy szociológiai 
szempontok érvényesítéséről lehet szó. Ide sorolhatók azok a pszichológiai elméletek, 
amelyek a várható hasznosság elmélete alapján várt viselkedések megsértését próbálják 
magyarázni, vagy a korlátozott racionalitás Herbert Simon-féle elmélete. Elster munkássá
gában azonban az elmúlt években egyre több jel utal arra, hogy kialakulófélben van a 
döntéselméleti megközelítés egy eredendően szociológiai megfontolásokon nyugvó alterna
tívája: a társadalmi normák elmélete11.

A normák keletkezésének és változásának problémáira Elsternek nincs megnyugtató 
válasza. Nem rendelkezik magyarázattal arra, hogy az emberek miért alkotnak és 
követnek normákat, mi módon jönnek létre és változnak az egyes társadalmi normák. 
Ez egyúttal jelzi, hogy a társadalmi normák elmélete — egyelőre — nem olyan egzakt, 
teljes és kiérlelt, mint a racionális döntések elmélete. Az elmélet alapjainak lerakásához 
Elster hozzájárulása figyelemre méltó, és különösen érdekes, hogy egy olyan társada
lomtudós tette meg ezeket a lépéseket, aki munkásságának jelentős részét a racionalitás 
problematikájának szentelte, és annak korlátái vezették el a társadalmi normákhoz. 
Elster nem sétál bele az közgazdaságtani imperializmus csapdájába, vagyis nem gondolja, 
hogy a társadalmi cselekvés minden típusa csak és kizárólag a költség-haszon kalkuláció 
terminusaiban elemezhető. Munkáiban körvonalazódik az emberi viselkedés általános 
elmélete, amelyben a racionalitásnak kitüntetett, de nem kizárólagos szerepe van.

Jegyzetek

1 Jon Elster 1940-ben született Oslóban. 1966-ban szerzett filozófiai diplomát az Oslói Egyetemen, majd 
1972-ben társadalomtudományi (szociológiai) doktorátust Párizsban, többek között Raymond Aron tanít
ványaként. A hetvenes években, majd a nyolcvanas évek elején különböző történelem, filozófia és politika- 
tudományi tanszékeken dolgozott Franciaországban, Norvégiában és az Egyesült Államokban. 1983-tól a 
Chicagói Egyetem Politikatudományi Tanszékén tanít, és vezető munkatársa az oslói Társadalomkutató 
Intézetnek. (Forrás: Swedberg 1990: 233 -  234.)

150



2 A felsorolt álláspontok áttekintéséhez lásd Swedberg 1987: 119-123.

3 Maga Jon Elster vállalkozott — Making Sense o f Marx című művében (1985) — arra a nagyszabású 
feladatra, hogy gyakorlatilag Marx egész életművét rekonstruálja a modem empirikus és analitikus 
szaktudományok, valamint a modem tudományelmélet eredményeit szem előtt tartva. Az interpretáció 
során Elster megszabadítja Marx metodológiáját a dialektikus érveléstől, közgazdaságtanát a munkaérték
elmélettől, osztályelméletét szembesíti a kollektív cselekvés Mancur Olson-féle elméletével, és így tovább. 
Végül is azt a következtetést vonja le, hogy Marx ily módon megtisztított életműve egyik fontos elmélettör
téneti előzménye a cselekvéselméleten nyugvó társadalomtudományi gondolkodásmódnak. Különösen a 
társadalmi cselekvések nem szándékolt következményeinek — többé-kevésbé módszeres — marxi elem
zései érdemelnek figyelmet a modem szociológia és a közgazdaságtan szempontjából.
Raymond Boudon — szemben azokkal a kísérletekkel, amelyek Durkheimet a „szociologizmus”, vagy a 
módszertani hólizmus előfutáraként emlegetik — amellett próbál érveket felsorakoztatni, hogy Durkheim 
szociológiájának nagy része szintén lefordítható a szociológiai cselekvéselmélet nyelvére (Boudon 1981: 9), 
ahol is az elemzés logikai atomjai a társadalmi cselekvők, molekulái pedig az interakciós rendszerek. E 
kísérletek egyik klasszikus példájában Boudon a Durkheim-féle anómia fogalmát helyezi cselekvéselméleti 
(döntéselméleti) perspektívába (Boudon 1986).

4 Elster szerint minden valószínűség szerint a kognitív disszonancia redukciója néven ismert lelki mechaniz
mus.

5 Az „egyéni” terminus Elstemél éppúgy, mint a módszertani individualizmus kevésbé radikális képviselőinél, 
magában foglalja az olyan testületi („korporativ”) döntéshozókat is, mint a vállalatok vagy a kormányok.

6 Itt jegyzem meg, hogy a szerkesztésében megjelent Rational Choice című kötethez írt előszavából (Elster 
1986) részletek olvashatók magyarul a Replika hasábjain (Elster 1991). A részletben Elster a racionális 
döntések és játékok elméletének alapfogalmait ismerteti, ami az itt kifejtendő gondolatok hasznos kiegé
szítése lehet.

7 Elster nem fogadja el azt az érvelést, hogy a társadalmi normák a korlátozó feltételek közé tartoznak. 
Szerinte célszerűbb e korlátokat úgy tekinteni, mint amelyek éles határt vonnak aközött ami megvalósítható, 
és ami nem. Példája szerint (Elster 1989a: 13) senki sem költhet többet a jövedelménél, nem függesztheti 
fel a gravitációt és nem adhatja le máskor a szavazatát, mint a választások napján. A normákat azonban 
meg lehet szegni, ha például valaki estélyi ruhához barna cipőt vesz fel, vagy ha nem viszonozza mások 
szívességét.

Elster a társadalmi kiválasztódás és a megerősítés mechanizmusait sorolja mindenekelőtt ide (lásd: Elster 
1989a: 71-88).

9
Elster különös hangsúlyt helyez munkáiban a racionalitás korlátainak, a döntés- és játékelmélet érvényes
ségi körének, kudarcainak és alternatíváinak vizsgálatára. 1979-ben jelent meg az Ulysses and the Sirens. 
Studies in Rationality and Irrationality (Elster 1979), majd 1983-ban a Sour Grapes. Studies in the Subversion 
of Rationality című könyve (Elster 19836). Ezek témája az irracionalitás. A cselekvés korlátok között történő 
választás eredménye. Az ortodox nézet szerint a választás a szabadságot, míg a korlátok a szükségszerűséget 
rejtik magukban. Elster éppen arra mutat rá fenti munkáiban, hogy a nem-standard esetekben ez nem 
egészen így van: Odüsszeüsz és a szirének története éppen arra emlékeztet bennünket, hogy néha az ember 
szabadon, saját elhatározása szerint alakítja a döntését korlátozó feltételeket. A róka esete a savanyú 
szőlővel pedig — épp ellenkezőleg — azt illusztrálja, hogy bizonyos esetekben maguk a korlátok alakítják 
a cselekvő preferenciáit. A racionalitás korlátáit taglaló műveinek sorát a Solomonic Judgements. Studies in 
the Limitations of Rationality (Elster 1989c) zárja. Ebben Elster a racionalitás fogalmának — bizonyos 
esetekben felmerülő — meghatározatlanságát vizsgálja, vagyis azokat a szituációkat veszi szemügyre, 
amelyekben a racionális döntések elmélete nem nyújt egyértelmű előrejelzéseket.

10 A módszertani individualizmus típusváltozatatinak részletes bemutatásához és kritikájukhoz lásd Orthmayr 
é.n.: 14-24.
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11 A társadalmi normák elméletén nyugvó érvelések példáival elsősorban The Cement o f Society. A  Study of 
Social Order című könyvében (Elster 19896) találkozhatunk. Itt a társadalmi rendet („integrációt”, 
egyensúlyt) mint kooperatív viselkedést vizsgálja. A kollektív cselekvés problémáját és az alkuszituációkat 
— amelyeket szinte kizárólag a hagyományos közgazdaságtani (döntés-, illetve játékelméleti) modellek 
segítségével tárgyalnak — vizsgálja meg a társadalmi normák terminusaiban. A kollektív cselekvés 
klasszikus elmélete szerint (Olson 1965) a kooperáció fő akadálya a potyautas probléma: a kollektív 
cselekvés során realizált közjószág fogyasztásából nem lehet kizárni azokat a csoporttagokat, akik nem 
járultak hozzá a realizálás költségeihez. Elster érvelésében azonban a kooperáció társadalmi normái — a 
méltányosság (fairness) normái és a mindennapi kantianizmus — kiegészülve erkölcsi normákkal, hozzá
járulhatnak az említett szituáció elkerüléséhez. Az alkuelmélet a kooperációból származó együttes nyereség 
elosztásának kérdéseivel foglalkozik. Elster szerint az efféle problémák megoldásában is lehet szerepük 
társadalmi normáknak: az egyenlőség, az igazságosság és a méltányos elosztás társadalmi normáinak. Elster 
elemzéseinek üzenete mindenekelőtt az, hogy a társadalmi normák a cselekvések olyan motivációs tényezői, 
amelyek nem vezethetők vissza a racionalitásra, az érdekeltek valamiféle optimalizáló magatartására (Elster 
19896: 15).
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Karácsony András

A filozófia kísértése

1989-ben a Hegel-dijat egy szociológusnak adományozták, Niklas Luhmann-nak. Noha 
a díjat időnként nemcsak filozófusok kapták, ez a döntés mégis meglepd, mivel olyan 
gondolkodót jutalmaztak, aki kifejezetten nem  filozófiai elemzésével vált ismertté, akinek 
programja — fogalmazzunk erőteljesebben — filozófiaellenes, legalábbis annyiban, 
hogy lemond a „végső gondolatok” megfogalmazásának igényéről. S ez nem egyszerűen 
bizonyos törekvés hiányából fakad, hanem abból a világértelmezésből, hogy minden olyan 
álláspont, amely egy független pillantást vet a világra — magához a világhoz tartozik, a 
világból nem léphet ki, nem juthat el azokhoz a bizonyos „végső gondolatokhoz”. Ha így 
van, akkor tehát miért értékelték Hegel-díjjal a filozófusok Luhmann munkásságát? A 
díj ádatásakor tartott méltató előadásában Róbert Spaemann ezzel a kérdéssel foglalko
zott. Noha, amit Luhmann a 17-18. század francia morálfilozófiájáról tanulmányainak 
lábjegyezeteiben közöl, felülmúlja egy-egy filozófiai értekezés megszokott gondolatgaz
dagságát — mégsem ezt értékelték. Noha tematikája univerzális, absztrakciója magas 
fokú — de nem a filozófia hagyományos fogalmiságában. Spaemann szerint egy „antifi- 
lozófiai” teljesítménnyel állunk szemben, melynek az az igénye, hogy a filozófiai elmé
letképzéshez képest alternatívát alakítson ki. Ekkor viszont felmerülhet: nem filozófiai 
jellegű-e egy ilyen magas fokú antifilozófiai teljesítmény? Úgy gondolom, hogy a filozó
fusok és Luhmann a paradoxonok kedvelésében egyetértenek. A díjazott szociológus 
elméleti munkája nem hipotézis, melyet aztán empirikus kutatások bizonyítanak vagy 
cáfolnak. Egyáltalán, nehéz elképzelni — fogalmaz ironikusan Spaemann — olyan 
kutatási eredményeket, melyek igazolhatják vagy cáfolhatják a luhmanni tervet. Végül is 
milyen újdonsággal szolgál ez a megközelítés? — teszi fel a kérdést a méltató, s válasza 
rövid: paradigmát ad. Miként az evolucióelmélet, ez is fogalmi és gondolati keretet ad 
különböző  kutatási vállalkozások számára. A „végső gondolatok” relativizáltak. A szubsz
tanciákat eltüntető Luhmann mint a jelenlegi humántudományok Musilja áll előttünk, 
akinek ideáltípusa: a tulajdonságok nélküli ember. Mégpedig azért a tulajdonságok 
nélküli, tegyük hozzá Spaemann zárógondolatához, mert minden tulajdonság megadását 
csak kontextus-kötötten, vagy Luhmann kifejezésével, rendszerrelatíve képes magyarázni 
a megfigyelő.

A díjátadás alkalmából kiadott kötet a méltatás mellett tartalmazza Luhmann elő
adásszövegét is a morál etikai reflexiójáról. Luhmann egy „asztrológiai sajátosságot” 
idéz fel, miszerint a 16. századtól az évszázadok nyolcvanas éveiben került előtérbe 
mindig az etikával való foglalatosság. A kérdés tehát, hogyan közelítsünk az etika 
felmerült kérdéseihez századunk nyolcvanas éveiben? Válasza a következő: nem a 
tradicionális szövegeket kell továbbírni, újjáfogalmazni, hanem inkább a szociológiai 
társadalomelmélet és az etikai reflexió kooperációja Ígérkezik megfelelőbb útnak.

A morál meghatározott kommunikációs mód — ez az értelmezés nem meglepetés 
a luhmanni elmélet ismeretében —, amely a tiszteletre, illetve a megvetésre utal. Nem
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jó avagy rossz teljesítményről van szó, hanem az egész személyről, akit, mint a kom
munikáció résztvevőjét, értékelnek. Az etika pedig a morál leírása, a morál reflexióel
mélete. Az etikát a 18. századtól értelmezhetjük így, akkortól, amikor a stratifikációs 
differenciálódásról megtörtént az átmenet a funkcionális differenciálódásra. Milyen 
következményei vannak ennek a megváltozott társadalmi összefüggésnek?

Egyetlen funkciórendszert sem képes a morál betagolni a társadalomba. A funkció
rendszerek saját bináris kóddal rendelkeznek, s ennek a kódnak a két értéke sohasem 
esik egybe feltétlenül a morálkód két értékével. Például nem lehet — hogy a politika 
kódját vegyük — a kormányzatot strukturálisan jónak és az ellenzéket strukturálisan 
rossznak tartani. Ha így lenne, az a demokrácia halálát jelentené. De ugyanez érvényes 
az „igaz — hamis”, „fizetni —nem fizetni” stb. kódra is. A funkciókódok függetlenek a 
moráltól, mégpedig éppen azért, hogy a rendszerek műveletei számára mindkét kód 
egyaránt hozzáférhető legyen. A funkcionálisan differenciálódott társadalomnak le kell 
mondani a morális integrációról. Ugyanakkor fennmarad annak a lehetősége, hogy az 
embereket mint egész személyt a tisztelet/megvetés értékpárral leírják. Morális inkluzió 
morális integráció nélkül. Mit szólhat mindehhez az etika? A morál kódjának alkalmazása 
paradoxonhoz vezethet. Lehetetlen eldönteni, hogy maga a jó/rossz megkülönböztetés 
jó avagy rossz. S arról sem feledkezhetünk meg, hogy a jószándék egyaránt vezethet jó 
és rossz következményekhez is.

Annak, aki a morált kutatja, nem kell feltétlenül etikát is írnia, nem kell feltétlenül 
önmagát morális értékelésnek alávetni. De azt nem tudja elkerülni, hogy amit tesz, ne 
társadalmi kommunikációként tegye. S ennyiben tárgykörében önmagát pillanthatja 
meg. Az önreferenciális kör elkerülhetetlen. Az etikáról és a morálról szóló kijelentések 
mindenféle megalapozása önreferenciális, de fennáll annak a választásnak a lehetősége, 
hogy mindezt egy etika szigorúságával tegye és megalapozza önmaga morális minőségét, 
avagy mindez egy társdalomelmélet tágabb körében történjen, amely csak azt implikálja, 
hogy minden kutatás társadalmi kommunikáció, és a társadalomban, többek között, 
morális megkülönböztetések is előfordulnak. Az etika a morálisan feltételezett kom
munikációkhoz viszonyul, s ezekkel kapcsolatban állást foglal, ennyiben aláveti önmagát 
a morálkódnak. Ugyanakkor a társdalomelméletnek nem feladata a morális értékelés, 
s önmaga sem morális értékelés tárgya. A társadalomelmélet a társadalommal mint 
minden kommunikáció átfogó rendszerével foglalkozik, amely, mint Luhmann hangsú
lyozza, „sem jó, sem rossz, hanem csak annak feltétele, hogy valamit így megjelölhes
senek.”

Amennyiben a modern társadalom a morál alapján nem integrálható, az etikának a 
morál alkalmazási területét is limitálnia kell. Miért kell eltűrnünk, hogy a politikusok 
morális kijelentésekkel küzdjenek egymással, amikor a demokrácia nem azt jelenti, hogy 
a morál alapján kell a politikusok elképzelései közül választani? Vagy miért kell a rizikót 
tudomásul vevőket morálisan tisztelnünk vagy éppen elkárhoztatnunk, ha egyáltalán 
nincsenek rizikómentes magatartások? Vajon nem az az etika alapvető feladata, hogy 
óvjon a moráltól, pontosabban limitálja a morál tárgykörét, mert éppen így képes 
reflektorfénybe állítani a személyt? Az etikának nem egyszerűen a morál jó oldalával
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kell szolidárisnak lennie és a rosszat elfelejtenie, hanem inkább a morált mint egy 
megkülönböztetést kell tematizálnia, mégpedig mint a jó és rossz megkülönböztetését. 
Ha így tesz, akkor felmerül a kérdés, mikor jó ezt a megkülönböztetést megtenni és 
mikor nem? Azaz az etikának rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy a megkülön
böztetést megkülönböztesse, hogy megfigyelje, a megfigyelő milyen megkülönbözteté
seket figyelt meg. Ha így történik, akkor egy specifikus megkülönböztetés (a jó/rossz) 
univerzálisan minden magatartásra alkalmazható. Luhmann azt várja az etikától, hogy 
a morál mellett a társadalom struktúrájára is reflektáljon.

Luhmann előadását olvasva újfent felmerül a kérdés: termékeny dialógushoz vezet-e 
az elméleti szociológus és a filozófia párbeszéde? Számomra úgy tűnik, hogy csak abban 
az értelemben nevezhetjük termékenynek, hogy egy új variációs lehetőséggel találkoz
tunk, olyannal, amely tágítja a világértelmezés horizontját, de nem termékeny, ha azt 
várjuk el, hogy különböző diszciplínák képesek konfliktusmentesen egymáshoz simulni.

(Niklas Luhmann: Paradigm lost: Über die ethische Reflexion der Moral. Rede anläss
lich der Verleihung des Hegel-Preises. 1989. Laudatio von Robert Spaemann: Niklas 
Herausforderung der Philosophie. Suhrkamp. Frankfurt am Main 1990.)
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ABSTRACTS

Böröcz, József
Dual dependency and property vacuum: 
social change on the state socialist semiperiphery

This essay — the Hungarian version of a study first published in vol. 21 of Theory and  
Society — places an analysis of the transformations of the property relations of state 
socialism in the context of the transformations of East-Central Europe’s external 
dependency. It argues that, ever since the establishment of the Soviet-centered empire 
— marked by property vacuum as the dominant property relation —, the political and 
economic components of the region’s external dependency have been focused on 
geopolitically distinct centers. Control over the boundary function is a key element of 
any state socialist entity implanted within a capitalist world economy. Typical relations 
between the two legs of dependency — and the corresponding different internal 
institutional modes of control over property vacuum — characterize the three periods 
of state socialism in East-Central Europe. Implications for the ongoing transition from 
state socialism are explored.

Csepeli, György — Kolosi, Tamás — Neményi, Mária — Örkény, Antal

Hidden normative aspects explanations for wealth and 
poverty in Hungary

This article deals with analysis of a survey on perception of social justice and injustice 
which was carried out as a part of a cross-national investigation covering eleven nations 
including Western democracies, post-communist countries and Japan. Results of the 
Hungarian survey indicate attitudes emphasizing equality and stress concerning social 
differentation stemming from the communist past are still significant. Socio-economic 
variances do, however, correlate with attitudes on equality. The higher the status of the 
respondents the lower tendency to support levelling. A group of high status respondents 
however, did show contrasting attitudes: discontent with existing inequalities and interest 
in levelling.
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Márkus, Mária

The politicization of needs

In the modern liberal democracies „civil society” is the stage where the various 
interest-groups are competing. In the course of the formation of the welfare state the 
autonomy of civil society vis-á-vis the state decreased. This process would be offset by 
acknowledging pluralism as the potential basis of social integration. This objective has 
been set by the new social movements.

The politicization of needs can be explained by two factors. On the one hand the 
administrative apparatus of the welfare state has been fully established, and on the other 
hand the various needs have become the objects of public debates in the movements. 
The „universalisation” of the needs, establishing so-called ,,rea” needs is not possible. 
The new social movements are organized around „issues” and by this they may renew 
the structures of civil society, but there is also a danger of ensuing fragmentation.

Tamás, Pál

Functional transformation of knowledge elites in the post-state socialism

The paper presents the theoretical part of a proposal accepted by the Hungarian 
National Science Foundation.

The central problem discussed here is the interrelation of the administrative power 
in the academe and the political power in the late state socialism. It also deals with the 
transformation of the academic power elite created trough the new period of science 
policy and higher educational reforms.
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TANULMÁNYOK
Somlai Péter

TRIÁDOK, KÖZVETÍTŐK, KOALÍCIÓK
Konfliktusok és egyensúlyok kettőnél több tagú szociális rendszerekben

Bevezetés

Georg Símmel hangsúlyozta először a szociológiában azt, hogy a párokhoz, illetve a két 
résztvevős konfliktusokhoz képest a harmadik szereplő („harmadik fél”) megjelenése új 
szociális minőséget teremt és új problémákat vet fel a kutatás számára (Símmel 1968). 
Míg két — egyéni vagy kollektív — szereplőnek egy és csakis egy kapcsolata lehet, addig 
három tag között már három párkapcsolat van. De nemcsak ennyiből áll a különbség. A 
triádokban már figyelembe kell venni, hogy a tagoknak merőben új szerepei is lehetnek. 
А , В és C közül A például bíró lehet В és C konfliktusában, vagy szövetkezhet 5-vel C 
ellen. Az előbbi esetben tehát fennmarad a triád, az utóbbiban viszont átalakulhat kétpó
lusú konfliktushelyzetté. Négy tag esetén még többféle kapcsolat és szerep lehetséges, és 
még nyomatékosabbak azok a minőségek, melyek a konfliktusokat, a döntéshozatal mód
ját, a csoport szerkezetét, dinamikai jelenségeit, létének egész rendjét megkülönböztetik 
az izoláltan szemlélt párkonfliktusoktól és párkapcsolatoktól.

Az idevágó tapasztalatok a kiscsoportok (család, barátok, szomszédság stb.) problémá
itól a regionális, etnikai és vallási integrációk harcain, osztálykonfliktusokon és pártküz
delmeken át egészen az államok közötti viszonyokig, a világpolitika jelenségeiig terjednek. 
Érthető tehát, hogy a társadalomtudományok több témakörben és több irányban próbálják 
kamatoztatni ezeket a felismeréseket (Harsányi 1986).

Tanulmányomban előbb e felismerések elméleti feltevéseivel, nézőpontjával foglalko
zom, majd pedig összefoglalom a saját feltevéseimet. Érvelni fogok a következő gondolatok 
mellett:

— a kettőnél több tagú vagy elemű szociális rendszerek „állapota” a rendszer intézmé
nyeinek és a benne generálódó konfliktusok nak együttes eredménye;

— a döntéselméletek (tágabb értelemben a cselekvés-koordináció célracionális elmé
letei) nézőpontjából világosan kitűnik a konfliktusok generatív jellege, de az intézmények 
adottságnak látszanak: a szereplők nem határozhatják meg helyzeteiket, nem módosíthat
ják céljaikat;

— az interakciós cselekvéselméletek nézőpontjából értelmezhető az intézmények ke
letkezése a helyzet- és szerepmeghatározások révén, de a konfliktusok csak a helyzet járu
lékainak látszanak: nincs folyamatos erejük, nem mozgósítják az ellentétes érdekeket, nem 
korlátozzák a választások körét;
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— a konfliktust teremtő intézmények és az intézményeket teremtő koordináció szem
pontjainak egyesítésével új elméletet nyerhetünk a kettőnél több tagú szociális rendszerek 
állapotainak és működésének megismeréséhez. Ennek révén a rendszerállapotok patolo
gikus határhelyzeteiből következtethetünk az egyensúly jellegére, kialakukálásának mód
jára és hatásaira.

E szempontok módszertani következményeire családszociológiai kutatásaim során 
kezdtem felfigyelni (Somlai 1986). Természetesen a mikroszociológiai megfigyeléseket és 
következtetéseket nem lehet közvetlenül alkalmazni makroszociológiai jelenségekre. A 
családok tekinthetők bizonyos értelemben a társadalmak modelljeinek, de sok függ attól, 
mit értünk ezen a „bizonyos értelmen”. Mind a konfliktusok, mind pedig az intézmények 
értelmezése során fontos lehet például az egyéni és a kollektív szereplők közötti különbség. 
Bár jelen fejtegetéseim elsősorban az informális kapcsolatokra és cselekvés-koordinációra 
vonatkoznak, érvényüket nem korlátoznám a mikroszociológia szintjére. Egy ilyen rövid 
terjedelmű tanulmányban azonban nem térhettem ki a különböző értelmezési szintek prob
lémáira.

1. Adott célú konfliktusok és döntések szerkezetei

A koalíció-képződés szabályszerűségeit az ötvenes évek elejétől kutatják kísérleti módsze
rekkel 1. A kutatások eredményei igazolták például azt, hogy a versenyhelyzetben levő, 
illetve a támadó vagy védekező célzatú koalíció tagjai rendszerint háttérbe szorítják az 
őket elválasztó érdekeket, vitás kérdéseket, s ez szükséges is ahhoz, hogy szövetségük ered
ményes lehessen (Gamson 1981).

Az alkufolyamatokkal kísérletező kutatók többségét elsősorban a döntések legitimá
lása érdekelte. Kérdésük az volt, hogy milyen kritériumokat használnak és milyen nor
mákra hivatkoznak a koalícióra lépők. Eleinte abból indultak ki a kutatók, hogy a „paritás” 
normája a legáltalánosabb, vagyis az a szabály, hogy a szövetkezés nyújtotta előnyöknek 
azon „ráfordítások” arányában kell megoszlaniuk, amekkora értéke volt az önállóság fel
adásának. Később azonban kiderült, hogy ezt más kritériumok keresztezhetik. Th. Caplow 
valószínősítette, hogy a szövetségkötés a triád-tagok relatív erején múlik, s az erők meg
oszlása határozza meg azt is, hogy az egyes tagok milyen kritériumot vagy normát válasz
tanak (Caplow 1956).

Vegyünk például egy olyan helyzetet, melyben
— A  erősebb ü-nél,
— В  erősebb C-nél,
— egy А +B-szövetség az előbbiek értelmében erősebb lenne C-nél, de
— egy ő+C-szövetség erősebb lenneЛ -nál.
Példaként gondolhatunk politikai pártok szavazati eredményeire és koalíciós tárgyalá

saikra a betöltendő posztok elosztásáról. Ilyenkor a „paritás” elve csak az erősebb (a több 
szavazatot vagy képviselői helyet elért) tag érdekeinek felel meg. Példánkban tehát В ezt 
a normát képviselné, ha C-vel szövetkezne, s ugyanezt tenné A is, akár 5 -vei, akár pedig
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C-vel lépne koalícióra a harmadik ellen. A gyengébb tag érdekeinek ezzel szemben sokkal 
inkább megfelel az „egyenlőség” normája. A kísérletek világosan megmutatták, hogy В a 
mindenkori tárgyalási helyzettől fogja függővé tenni a normaválasztást:/! -nak az „egyen
lőség” alapján kínál szövetséget C-vel szemben, viszont amikor C-vel próbál szövetkezni 
A -val szemben, akkor a „paritás” normáját képviseli.

A szóban forgó kutatások során abból indultak ki, hogy a szereplők mindig a nyereség 
maximalizálásának célját követik. Egy matematikai módszer társadalomtudományi alkal
mazása során derült fényt arra, hogy ez az előfeltevés hibás. Ez a módszer a játékelmélet 
volt, amit előbb csak a közgazdaságtanban kezdtek használni, a hatvanas évektől viszont 
mind szélesebb körben alkalmazták interdiszciplináris kutatásokban is (lásd Hamburger 
1979; Rapoport 1966; 1974). Eleinte kizárólag párkonfliktusokkal és egyenként két tagból 
álló diádok konfliktusaival foglalkoztak. De a bizalom és a kooperációs stratégiával vállalt 
kockázat jelentősége a konfliktuskutatók figyelmét is a koalíciók, közvetítők és triádok 
felé fordította. Többen próbálkoztak háromtagú játszmák szisztematikus elemzésével és 
azzal, hogy szabályszerűségeket találjanak a triádbeli szerepek és funkciók között (Wil
kinson 1976).

A konfliktusok szabályszerűségeinek megismerésére e módszerrel olyan játszma-mo- 
delleket használnak, melyek közül legismertebb talán a „fogoly-dilemma” modellje. A 
játszmáknak eltérő „lejátszási” módjai lehetnek a résztvevők által alkalmazott stratégi
áktól, vagyis attól függően, hogy milyen döntéseket hoznak s milyeneket előlegeznek a 
másik fél részéről. Az egymástól alapvetően különböző stratégiák nemcsak hipotetikus 
érvényűek és nemcsak elvi jelentőségűek. Empirikus úton, „természetes” és kísérleti kör
nyezetben végzett megfigyelésekkel egyaránt igazolható, hogy a konfliktusok csak megha
tározott körülmények között alakulnak a „nulla összegű" játszmák szabályainak meg
felelően, vagyis úgy, hogy az egyik fél nyeresége szükségképpen egyenlő legyen a másik fél 
veszteségével. Vannak olyan feltételek, melyek kedveznek a kooperatív stratégiáknak s 
annak, hogy a konfliktus a „vegyes mottvumú” játszmák modelljének megfelelően alakul
jon, tehát valamilyen optimummal végződjön.

Az elemzések többsége hangsúlyozza a kockázat és bizalom jelentőségét a kooperatív 
stratégiák kifejlődésében. A bizalom itt legtágabban annak feltételezését jelenti, hogy

a) vannak közös célok (pl. fennmaradás, biztonság stb.)
b) a másik fél is érdekelt ezeknek az elérésében
c) képes lesz alárendelni döntéseit ezen érdekeknek és
d) hasonló feltételezések alapján (mint a, b, c) előlegezi a mi döntésünket.
E feltételezések mind kockázattal járnak. Számos tapasztalat tanúsítja — népirtások, 

háborúk, faji, vallási és nemzetiségi sorsok, családi tragédiák — azt, hogy a bizalom maga 
is kockázatos, mert lefegyverző hatású lehet: opponensünk nem tudja vagy/és nem akarja 
választani a kooperációt, mi pedig hamis reményeink, alaptalan bizalmunk miatt magunkra 
vethetünk, hiszen sokkal többet vesztünk, mintha kezdettől fogva a leszámolásra készül
tünk volna.
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Vajon honnan tudhatnánk, hogy feltételezéseink reálisak? Még ha a ,bésc  egyébként 
reális lehetne is, milyen alapon gondoljuk</-t, vagyisazt, hogy opponensünk bízik bennünk? 
Vajon az ö helyében mi is így tennénk?

A bizalom megteremtését már G. Símmel is a pártatlan közvetítők legfontosabb funk
ciójának tekintette, s ezért állította az ilyen közvetítőkről, hogy „létük a csoport fennma
radását szolgálja” (Símmel 1968: 81). De a „harmadik fél” nem mindig pártatlan, illetve 
pártatlansága nem mindig szolgálja a másik két fél ügyét. Símmel ezért különböztette meg 
ettől a típustól a triádok másik két típusát: a tertius gaudenst (nevető harmadikat), vagyis 
az olyan triádot, amelyben a két fél konfliktusát önérdekből használja ki a harmadik, illetve 
a divide et impera elvének alapján működő triádot, melyben e harmadik idézi elő — ha
talmának fenntartása vagy növelése érdekében — a másik kettő ellentétét.

A játékelméleti konfliktuskutatás további triád-modelleket talált (Wilkinson 1976). 
Ezeket elemezve kitőnt például, hogy a koalíciók több modellben stabilak, mint az önálló
ságukat és pártatlanságukat megőrizni tudó közvetítőszerepek.

A döntések játékelméleti kutatói mindenkor hangsúlyozzák azt, hogy válaszaik csak 
egy sor megszorítás mellett érvényesek. Ezek közül két általános módszertani feltételt 
emelek ki: a konfliktus tagjai ismerik

a) céljaikat (a nyereséget, előnyt stb., aminek megszerzéséért vagy eléréséért dönteniük 
kell) és

b) a döntési alternatívákat, illetve a játszma cselekvési szabályait.
Ezek a feltételek — másfajta megszorítások mellett — kielégítik a célracionális cselek

vések lebonyolítási feltételeit, de gyakran nem teljesülnek a való élet konfliktusaiban. Néz
zük előbb az első feltételt. Számtalanszor előfordul, hogy házastársak vagy barátok nem 
tudják pontosan, mire törekedjenek, mit is akarjanak elérni a másiktól. Céljainkat függővé 
tehetjük a másik fél döntéseitől, vagy megváltoztathatjuk időközben. Indítékaink bonyo
lult motívumaiban hangsúlyosak lehetnek nem-racionális tényezők, erkölcsi vagy világné
zeti értékek. A konfliktusok megismerésében tehát nem elégedhetünk meg a célracionális 
cselekvések és koordinációk legáltalánosabb modelljével sem (azzal, amelyen belül csak
egyik lehetőség a stratégiai cselekvés), hanem figyelembe kell venni másfajta cselekvés- 

2módokat is.
Hasonló következtetésre indít a másik megszorítás átgondolása is. Eszerint vannak vi

lágosan követhető döntési alternatívák és egyértelmű eljárási szabályok. Például a ,.fogoly - 
dilemma”-játszma résztvevői választhatnak az igazmondás és a tagadás között. Nem vá
laszthatják viszont azt, hogy vallomásuk „kevert” legyen („igaz is, meg nem is”). El kell 
fogadniuk azt a feltételt, hogy csakis vallomásaiktól függően hoz majd ítéletet a bíró, s ezt 
senki (például az ügyvédek) és semmilyen más tényező (például a foglyok múltja, a bíró, 
rokon- és ellenszenve stb.) nem befolyásolhatja. Főként pedig azt kell elfogadniuk, hogy 
nincs mód az alternatívák megváltoztatására a bíróval történő alkudozás révén. Ezt tekin
tem a döntéselméletek legfontosabb megszorításának, mert ezek arra vonatkoznak, hogy 
a szereplők nem vehetnek részt helyzetük és cselekvési szabályaik formálásában.

A célracionális cselekvések modelljeivel dolgozó kutatónak tehát nemcsak vágyaktól 
és szokásoktól, értékvezérelt vagy irracionális döntésektől kell elvonatkoztatnia. Mind
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ezekkel clvonatkoztat a szabályalkotás és intézményesedés folyamataitól is. Attól tehát, 
hogy

a) lehetnek olyan szabályok, melyek valamiképp hozzáférhetők a résztvevők számára 
(akik formálhatják ezeket, illetve felismerhetik érvényességükben a saját kompetenciáju
kat, jogaikat és felelősségüket) és

b) a szabályok és intézmények is változhatnak a szereplők kapcsolatának és konfliktu
sainak eredményeként.

Mindebben fontos szerepük lehet a koalícióknak és közvetítőknek. Később visszatérek 
e feladatokra, előbb azonban meg kell vizsgálni az együttműködések szabályozásának és 
intézményesedésének néhány idevágó elméleti kérdését.

2. Szabályalkotások és együttműködési intézmények

Az emberi magatartás szociális szabályozásának és a társadalmi élet szabályozottságának 
témakörén belül két érdeklődési irány vagy elméleti metszet alakult ki: az egyik a normatív 
erők szociálisan integráló hatásának problémájáé, a másik pedig az a kérdés, hogy együtt
működésük folyamán miként határozzák meg intézményeiket a cselekvő szereplők, s mi
ként hatnak vissza rájuk ezek az intézmények.

A magatartásnormák evilági forrásait és szociálisan integratív jelentőségét E. Durkhe- 
im állította a szociológiai gondolkozás gyújtópontjába (Durkheim 1978). A „társadalmi 
tények” szerinte éppen attól társadalmiak, hogy szociálisan kényszerítő erejük van. Ez az 
erő formálja kívánatossá vagy kötelezővé szükségleteink tárgyát, ez avatja helyessé vagy 
helytelenné cselekedeteinket, illetve normálissá vagy patologikussá magatartásunkat. A 
társadalom tehát uralkodik tagjain gazdasági, vallási, erkölcsi, jogi szabályozó erői révén, 
s a szociológia feladata e mechanizmus okozati magyarázata. Durkheim ragaszkodott ah
hoz az alapelvehez, hogy a társadalmak mindig normatív egységek, tehát az értékekre irá
nyuló „kollektív tudatformák” rendszerei. Éppen ezért hangsúlyozta azt, hogy „mind
annak, ami kötelező, csak az egyénen kívül lehet a forrása” (Durkheim 1978:122-123).

A hatvanas évek óta azonban egyre több normatív jelenségről derült ki, hogy keletke
zésük és hatásuk nem magyarázható kielégítően a durkheimi nézőpontból. Bírálat érte a 
szociológia „túlszocializált” emberképét (Wrong 1961), melyben nincs helye az egyéniség 
és a non-konformizmus problémáinak; a normaszabályozás és szankcionálás finomabb 
elemzésére alkották meg a „szerepsor” („role-set”) elméletét (Merton 1980:472-762), de 
ennek alkalmazása során kiderült, hogy a szerepkonfliktusok megoldásához nemcsak kol
lektív mintákra, vonatkozási személyekre és csoportokra, illetve hozzájuk történő alkal
mazkodásra van szükség, hanem kezdeményezésre és minta-teremtésre is; több szocio
lógiai irányzat, főként pedig az interakcionizmus nem fogadja el azt a gondolatot, hogy „az 
egyénen kívül” található minden normatív erő forrása .

G. H. Mead és követőinek interakcionista elmélete alapján az egyének nemcsak tanul
nak és megfelelnek az elvárásoknak, hanem maguk teremtik a szabályokat, s nem máson, 
hanem rajtuk (például hitelességükön) és együttműködésükön múlik integrációjuk norma
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tív rendjének jellege. így a szociológiai cselekvéselmélet súlypontja eltolódott a szociali
záció, a szerep és identitás, a csoportviszonyok, illetve a kommunikáció problémái felé. 
Ezzel párhuzamosan a fenomenológia egy olyan szociológiai elméletet készített elő, mely 
az intézmények interszubjektív alapjai és keletketkezése iránt érdeklődik (v.ö. Hernádi 
1984).

Új megvilágításba kerültek a szabályalkotás funkcióinak problémái is. Ez elsősorban 
azoknak a gondolkodóknak köszönhető, akik — Wittgeinstein nyelvfilozófiájának nyom
dokain haladva — egy új jelentéselmélet, az intencionális szemantika és a „beszéd-aktu
sok” elméletének kidolgozásán munkálkodtak4. Ennek keretében fel kellett tárni a kom
munikáció funkcióit, és ezért vált fontossá az a kérdés, hogy milyen cselekvési szabályok 
révén folyik a nyelvhasználat. J. R. Searle e szabályok két alapvető fajtáját különböztette 
meg (Searle 1969). A konstitutív szabályoknak („X itt azt jelenti, hogy Y”) azáltal van 
meghatározó érvényük, hogy egy cselekvésrendszer egészéről vagy annak valamely elemé
ről mondják meg, hogy micsoda. A regulatív szabályok (ha p , akkor q) viszont cselekvési 
előírásokat adnak — parancsok, kérések, ígéretek stb. formájában —, tehát a magatartást 
irányítják. E két szabályfajta nemcsak logikai szerkezete szerint különbözik, hanem a szo
ciális tájékozódásban, cselekvésben és együttműködésben betöltött funkciójuk is egészen 
más. Például a szülő, amikor köszönésre tanítja gyerekét, egyrészt valamilyen „regulát” 
használ („az idősebbeknek köszönj előre!”), másrészt tettekkel (szándékolt, illetve több
nyire szándéktalan mintákkal) helyzeteket és státuszokat határoz meg. Az ilyen tettekhez 
állítások rendelhetők (például a gyerek kérdéseire — „Honnan tudható, hogy ki az idő
sebb?”, „Mi számít találkozásnak?” stb. — adott válaszokként). A konstitutív szabályokhoz 
tehát létszerű, az igazságra és hamisságra vonatkozó igazságfeltételek tartoznak, míg a 
regulatív szabályok érvényessége normatív jellegű.

E megkülönböztetéssel kimutatható például, hogy Durkheim elmélete nem vet számot 
a konstitutív szabályok funkcióival. Hiszen a jog, erkölcs vagy vallás nemcsak azt mondja 
meg, hogy egy-egy adott helyzetben mit kell tennünk, hanem magukat e helyzeteket, a 
lehetőségek körét is szabályozza. Durkheim elvonatkoztatott ettől és a szabály teremtés 
szociális folyamataitól is. Ezáltal azonban egyoldalú képet nyújtott a konfliktusok forrá
sairól.

A konfliktusok nemcsak folyományai a már megteremtett és objektivált intézmények
nek, hanem kreatív eljárások maguk is. Az érdekeiket egymással szemben kifejleszteni 
tudó egyének, csoportok nemcsak rombolhatnak, nemcsak megzavarhatják vagy felbom
laszthatják az addigi egységet, hanem ellentéteikben jeleníthetik meg egymást, így fejez
hetik ki önmagukat és ezáltal segíthetik elő a változást, új intézmények teremtését5.

A szabályalkotási folyamatok, illetve a helyzetmeghatározások és előfeltevéseik kuta
tásával foglalkozik az etnometodológia . A. Cicourel „bázisszabályok”-nak nevezi azokat 
a sztenderdeket, melyek az együttműködések dimenzióit és fő irányait határozzák meg 
(Cicourel 1972). Azért „bázisok” vek, mert rájuk épülnek a normatív előírások. A nor
mákat többé-kevésbé pontosan megfogalmazhatjuk és érvelni tudunk mellettük vagy elle
nük. Ezzel szemben a bázisszabályok „implicit” jellegűek. így, utalásokkal, szó-
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teket és státuszokat, rekonstruálunk együttműködési irányokat, jelölünk ki cselekvési cé
lokat.

A bázisszabályok tehát evidensek, „magától értetődöségekbe” sűrítik a helyzetek nor
matív koordinátáit, az együttműködések irányait s ezáltal teszik lehetővé a köznapi inte
rakciók rutinját. Emiatt többnyire „háttértudássá” válnak, s nehezen lehet megadni pontos 
definíciójukat. Megállapodhat például gyerekével egy szülő a következő normatív szabály
ban: „hazudni tilos”. Miután elmagyarázta ennek értelmét (miért nem szabad hazudni; mi 
lenne, ha mindenki hazudna stb.), elvárhatja és számon kérheti a szabály betartását és 
szankcionálhatja megsértését anélkül, hogy pontosan definiálták volna a hazugság és igaz
mondás előfordulásának feltételeit. Hiszen nem lehet egy cselekvési algoritmus követel
ményeinek megfelelő bázisszabályt alkotni, mely egyértelműen eligazítana például abban, 
hogy „mi számít” hazugságnak és mi számít tapintatnak, illetve „kivel szemben” és „mi
kor” vagyunk tapintatosak vagy hazudunk. Ezt nem kell meghatározni, de tudni kell. (Olyan 
esetekben villan fel az evidenciák jelentése, amikor mégis meg kell határozni őket egy 
kívülálló vagy egy gyerek számára, egy komédiában vagy egy sci-fiben).

Merőben más az együttműködés a kényszerintegrációkban, melyekhez nem önként 
csatlakoznak a résztvevők. Ezekben csakis a normatív előírások betartásáért felelősek az 
egyének, nem pedig az intézmény alapjaiért — ami t nélkülük határoztak meg s amihez nem 
kérték egyetértésüket. A „totális intézmények” (Goffman 1961) kikényszerítik a szemé
lyes identitás megkettőzését, az „én” hasadását a magatartás norma-konform látszataira 
és az intézmény értelmét vagy lényegét tagadó meggyőződésekre. Itt nem lehetséges a 
„kilépés”, ezért mások a bizalom és kockázat összefüggései, illetve az együttműködési sza
bályok és konfliktusok.

A hagyományos világképek szociálintegratív ereje jelentékeny mértékben meggyengült 
a társadalmi és kulturális modernizáció során. Az intézményes konfliktusok és a szociális 
rendszerek normál- és patológiás állapotai mind összefüggnek ezzel. Az intézményekben 
munkáló érdekek összecsaphatnak nyílt módon, többé-kevésbé rugalmas szabályok sze
rint, s megoldásuk tapasztalata növelheti a résztvevők bizalmát, megalapozhatja jövőbeli 
konfliktusaik formálását is. De nem minden konfliktus válik s válhat nyílttá. Sokféle okból 
(ilyen a konstitutív szabályozás implicit jellege is) elkerülhetetlen a látens feszültségek 
jelenléte szociális rendszerekben. Keletkezésükben és megoldásukban van döntő szerepe 
a koalícióknak és közvetítőknek.

3. Határesetek és egyensúlyi követelmények

A koalícióknak és közvetítőknek többféle típusát különböztethetjük meg. A felosztás alap
jai az eddig vázolt megfontolásokból adódnak. Arra vonatkoznak, hogy

— mennyire tartós vagy átmeneti jelenségről van szó: vajon egy intézmény alapjaihoz 
tartoznak (állandó státuszokkal, ugyanazon konfliktus szerkezeteként), vagy pedig csakis 
a mindenkori interakciós helyzethez tartoznak (a szerepek cserélhetők és cserélendők az 
aktuális együttműködés vagy konfliktus szerint);
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— a résztvevők mennyire önállóak, illetve mennyire aktívak a szövetkezésben és a 
közvetítésben : vajon autonóm módon járulnak-e hozzá a helyzetek és kapcsolatok megha
tározásához, s ha igen, hagynak-e hasonló szerepet másoknak, vagy pedig inkább csak 
passzív eszközként használják fel őket, illetve használnak ők másokat.

E  szempontok aztfejezik ki, hogy szükséges azöná/Zdság és az integráció köze fi egyen
súly . Enélkül csak a szociális patológiákat jellemző határesetek (egyfelől a magány, a szük
séges kötődések hiányának helyzete, a feleslegesség tudata, másfelől a választási szabadság 
hiánya, a kényszerintegrációk és „totális intézmények” állapota) teremtődnek újjá. 
Ugyanakkor az egyensúly csakis a szereplők folyamatos konfliktusának műve lehet.

A  koalíciók és közvetítések típusait értelmezhetjük az egyensúlyozás megteremtésének 
szempontjai szerint. Ezzel nem kell választanunk az adott célokat követő és adott szabá
lyokat elfogadó szereplők döntéselméleti nézőpontjának, illetve a konfliktust járulékként 
kezelő cselekvéselmélet nézőpontjának megszorításai között. Másfajta megszorításokra 
persze szükség lesz. Értelmezésünkben a szociális rendszerek állapota, működése és válto
zása mindvégig a résztvevők együttműködésének és konfliktusainak terméke. Ezáltal el 
kell vonatkoztatnunk mindattól, amit „nem lehet a szereplők számlájára írni”: olyan ter
mészeti, történeti és egyéb adottságoktól, körülményektől, melyek kívül esnek elvi lehető
ségeik körén.

(A szabályalkotás egyensúlyi szemlélete alkalmas lehet makroszociológiai elemzésekre 
is. Például politikai rendszerek összehasonlítására vagy társadalmi mozgalmak keletkezé
sének és irányainak értelmezésére. Ehhezazonban további előmunkálatokra lenne szükség. 
Elsősorban új fogalmak kidolgozására, főként a társadalmi alrendszerek intézményeinek 
szervezetére és működésére vonatkozó fogalmakéra. Ehhez viszont látnunk kellene e fo
galmak kívánatos körét és alkalmazásuk problémáit. Csak példaként említem a konstitutív 
szabályozásban az írott, legitim jogrendszer ek szerepét, hogy érzékeltessem, milyen ne
hézségű feladatokkal járna a cselekvéselméleti fogalmak átalakítása makroszociológiai 
elemzésekre.)

3.1. A  koalíciók normális és patologikus típusai

A családi kapcsolatok elemzésekor kitűnt néhány szabályszerűség. Először is a spontán és 
epizodikus szövetkezések rendszeressége. Ugyancsak gyakori a tartós szövetkezés, s ennek 
is többféle típusa lehet. Jellegzetes például a szülők „nevelési szövetsége”, vagy a felnőtt 
testvérek koalíciója egy idős szülő vagy rokon érdekében. Vannak szövetségek a gyerekek 
között, továbbá a nagyszülők és unokák között. Sok helyütt fordul elő a házasságbomlás 
során, hogy az egyik szülő rákényszeríti gyerekére a szövetséget a másikkal szemben. Az 
idősebbek körében is sokféle koalíciós változat figyelhető meg a testvérekkel, a vejekel és 
menyekkel, illetve más rokonokkal való kapcsolattartásban. E jelenségekben a következő, 
általánosabb összefüggések fejeződnek ki:

a) A szövetségek hiánya az egyensúly hiányáról tanúskodik. A kötődések együttműkö
désekre késztetik a résztvevőket. A mindennapi élet során, egy-egy aktuális háztartási
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feladat megoldása, egy nevelési kérdés eldöntése, a hétvége eltöltése vagy egy ünnepi meg
lepetés kapcsán állandóan felmerülhet a közösség, az együttes elhatározás, cselekvés vagy 
élmény szükséglete. Feladatok, vélemények megosztására és közösségére tehát nemcsak 
célszerűségi okokból van szükség, hanem szocializációs szempontból is. Ezt kívánja meg a 
személyiség fejlődése, és csakis ezen alapulhat a személyi autonómia.

Ilyen szövetségek gyakran, spontán módon kötődhetnek, átalakulhatnak, mozgékonyán 
s szinte észrevétlenül cserélődhetnek. Amikor ez hiányzik, akkor a tagok nem számíthatnak 
a többiekre, nem érezhetik azt, hogy fontosak egymás számára. „Bizalmi válságuk” mély
ségét jelzi, ha már nem tudják — s az idő múlásával már nem is akarják — visszafordítani 
ezt a folyamatot. Elsősorban ezért, önnön fontosságuk tapasztalásáért és a bizalomteli 
kötődésért keresnek szorosabb kapcsolatot a családon kívül. Ilyenkor családjuk (a tagok 
szükségleteihez képest) nem eléggé integrált. (Ilyenek a bomló családok és szociális rend
szerek).

b) A koalícióképzés állandó akadályozása gátolja az egyensúlyt. Ez szinte ellenképe 
az előbbi típusnak. Itt nagyon is akarnának egymással szövetkezni a tagok, de ezt a családfő 
vagy más, elismert vezető nem engedi. A spontaneitásban ellentétek forrását gyanítja, 
veszélyt lát s a kívánatos egységre (békességre, rendre stb.) hivatkozva mindig megakadá
lyozza a „klikkesedést”. Az egység jelentését, célját és fenntartási módját persze ő maga 
határozza meg, s ez ellen valóban csak lázadni lehet. Ezért aztán tényleg veszélyessé válnak 
a szövetségek ebben a szerkezetben.

Az ilyen családban a tagok nem tudják spontán kötődéseik révén formálni szociális 
rendszerük szabályait, nem győződhetnek meg arról, hogy saját preferenciáik és érdekeik 
mennyire alkalmasak közös célok képzésére; látszólag (s főként „kifelé”: a szomszédság, a 
környezet számára demonstratív módon) teljes azegység, de ez nem a „sokféleség egysége”; 
a tagok konfliktusai is izolálódnak, s nem lehet manifesztálni — sőt, talán tudni sem — 
azt, hogy bennük mi az, ami „egyéni” sajátosság és mi a közös. (Ez jellemző az autokratikus 
családokra és szociális rendszerekre.)

A túlságosan szoros és állandósuló koalíciók ugyancsak gátolják az egyensúlyt. Ezek
nek két fajtája különböztethető meg: a stratégiai szövetségek (a harmadik fél vagy további 
résztvevők ellen kötött támadó-védekező koalíciók) és a kooperatív szövetségek (a harma
dik fél vagy továbbiak érdekében létrejött koalíciók). A jellegbeli különbség döntő lehet 
egy-egy helyzetben, egy konkrét ügy kapcsán, hiszen nem mindegy, hogy ellenünk vagy 
értünk szövetkeztek. Hosszabb távon azonban kitűnik, hogy milyen fontos a koalíció „szo
rossága”, vagyis az, mennyire rendelik alá önállóságukat, saját érdekeiket és értékeiket a 
szövetkezők a „közös ügynek”.

Természetesen egy „kooperatív” szövetség „stratégiaivá” válhat a konfliktusok folya
mán, s az ellenkező irányú változás is megtörténhet (bár — a játékelméleti elemzések sze
rint — sokkal kisebb valószínűséggel). Mindenesetre az ilyen átalakulások tanulságosan 
bizonyítják, hogy a konfliktusok és szövetségek jellege a résztvevőkön múlik, tehát ők 
felelnek érte. Ezért nincsenek elvileg visszafordíthatatlan integrációs állapotok. De ugyan
ezért nem lehet archiválni a bizalmat és nem lehet más módon, mint önnön aktivitással 
fenntartani a bizalmon alapuló egyensúlyt.
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A „stratégiai”, tehát támadó-védekező jellegű szövetségek rendszerint kiélezett konf
liktusokban válnak igazán szorossá. Ilyenre találni bőségesen példát válófélben levő vagy 
már elvált szülők körében, de más helyzetekben is. E koalíciók azonban megváltozhatnak 
az idők folyamán. Évek múltán, a koalícióra kényszerített gyerek felnövekedése során a 
kapcsolat eltolódhat az előbb jelzett két irány (a bomlás vagy az autokratikus rendszer) 
valamelyike felé. Megszűnhet az együttműködés, mert a gyerek egy idő múlva egyik szü
lővel sem hajlandó szorosabb szövetségre; a második típus felé tolódik el a szövetség akkor, 
ha a későbbiek folyamán, a családszerkezet átalakulását követően az eredeti cél elvész, 
viszont a kapcsolati minták állandósulnak.

A „kooperatív” jellegű szövetségek eredetileg egy (vagy több) harmadik fél érdekében 
kötődnek. Legjellegzetesebb példájuk az ifjú, kisgyerekes szülőké. Sokfajta neveléslélek
tani és erkölcsi érv szól amellett, hogy egységesítsék nevelési normáikat és módszereiket, 
szorítsák háttérbe konfliktusaikat kisgyerekük vagy gyerekeik előtt. Erre bizonyos fokig 
szükség is van. A gyerekkori szocializációban valóban nagyon fontosak a megbízható sza
bályok, egységes normák, szilárd tájékozódási és viszonyítási pontok. De az eddigiekből 
remélhetőleg az is kiderült, hogy a szabályokat mindiga résztvevők határozzák meg, s ebbéli 
aktivitásuk nem ér véget a gyerekek megszületése után sem. Emiatt a „teljes” egység, a 
„konfliktusmentes” normarendszer óhajának vagy inkább kényszerének ára feltétlenül a 
„néma”, megoldatlan konfliktusok halmozódása lesz, — a velük járó mentális és szociális 
patológiákkal.

Mindez meghatározza a gyerekek lehetőségeit is. A szülői koalíció hiánya állandóan 
kijátszásokat, rosszabb esetben zsarolásokat eredményez. Egy zárt szülői koalíció viszont 
nem teszi lehetővé a konfliktust, tehát az autonómia kifejlődését sem. Ilyenkor ugyanis a 
gyerekek, akikért a szövetség köttetett, nem tájékozódhatnak szabadon, nem tapasztal
hatják meg azt, hogy vannak eltérő preferenciák s ezek között lehet és kell egyensúlyozni. 
Vagyis a gyerekek nem kapják meg az önállóság jogait és felelősségét. Továbbá, ha tartóssá 
válik az ilyen zárt koalíció (s most csakis ezekkel foglalkozunk, nem pedig az epizodikus 
érvényű, mindenütt előforduló és nélkülözhetetlen szövetségekkel), akkor rendszerint 
aszimmetrikus lesz, vagyis az egyik fél értékrendje fog dominálni, ő dönt az alapvető kér
désekben stb. így viszont a másik szülő is jogok és felelősség híján marad. (Ilyen a pater - 
nalizmus jól ismert szerkezete). Ennek további következménye az, hogy a gyerek nem 
váltogathatja szövetségeit a szülők között, s nem is közvetíthet közöttük.

3.2. Közvetítők, normális és patologikus típusai

Hasonlóképpen lehet megközelíteni a közvetítések problémáit (v.ö. Somlai 1986:223-240). 
Kettőnél több tagú szociális rendszerekben állandóan felmerül a közvetítés szükségessége 
a cselekvés-koordinációk és konfliktusok folyamán. Célokat kell támogatni, érdekeket ki
egyenlíteni, vitás kérdéseket eldönteni, két tag között megszakadt vagy eltorzult kommu
nikációt pótolni, helyreállítani stb. A közvetítés nélkülözhetetlen módja lehet a konfliktu
sok megoldásának. De a tartós, állandósult közvetítő szerepek nemcsak ezt eredményez
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hetik. Hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy elhúzódjanak ellentétek, sőt, kiválthatnak maguk 
is konfliktusokat. Ahogyan a koalíciók nem mindig és nem feltétlenül gyengítik a szociális 
rendszerek integrációját, úgy a közvetítők sem mindig erősítik.

A különböző szerepek közül itt csupán egyet említek, a tagok konfliktusában ítélkező 
harmadik fél, a „bíró” esetét. Ennek is vannak határhelyzetei. Egyik oldalon olyan csalá
dokat találni, melyekben nincs bíró (például azért, mert senki sem lehetett annyira önálló, 
hogy bírónak elfogadnák, vagy pedig már annyira felbomlottak a családon belüli kötelékek, 
hogy nem is akarnak kezdeményezni független ítéletet mások konfliktusaiban). A másik 
oldalon található családokban viszont van egy állandó bíró, aki egyrészt kisajátította ma
gának az ítélkezés szerepét (ezért nem fordulhat elő, hogy az ő konfliktusaiban más ítél
kezzen), másrészt — s ez a konstitutív aktus talán még fontosabb — maga állapítja meg azt 
is, hogy milyen esetekben kell ítélkezni. Itt világosan látható, hogy a normatív szabályok 
mennyire függenek a helyzetmeghatározásoktól. Mindez fontos részévé válik a szociális 
tanulásnak, hiszen a „bíró” által teremtett bázisszabályokat természetesként fogadhatják 
el a többiek — főként a gyerekek —, s aztán maguk is ezeknek megfelelően értelmezhetik 
helyzeteiket.

A határhelyzetek ezúttal is jelzik az egyensúly feltételeit és eredményét: ítélkezni kell, 
de kommunikáció tárgya lehet az, hogy milyen helyzetben és miről kell ítélkezni; az ítélkező 
szerep nem kisajátítható, hanem felcserélhető, mert senkinek sem lehet monopóliuma az 
igazság meghatározására.

Jegyzetek

1 Az itt következő vázlatos összefoglaláshoz lásd Komorita-Meek 1978.
л  /

Itt és a továbbiakban Habermas (1981) cselekvéselméleti terminológiáját és a kommuni
katív cselekvésről kialakított koncepcióját követem.

3 Lásd ehhez pl. Joas 1989; Geulen 1989
4 Ez a törekvés jól megismerhető egy kiváló magyar nyelvű válogatásból: Pléh-Terestyéni 

1979.
5 A házassági konfliktus kapcsán ezt világosan kimutatja Cseh-Szombathy (1985).
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Róbert Péter -  Sági Maxiid

AMIKOR A SOKKAL JOBB MÉG MINDIG ROSSZ 
Szubjektív társadalmi helyzet Magyarországon 
nemzetközi összehasonlításban*

A vizsgált probléma

Nemcsak a szociológusok fejében, az emberek gondolkodásában is él egy kép a társadalmi 
hierarchiáról, s ebben a saját helyzetükről. Ez a tanulmány ezt a szubjektív társadalmi 
helyzetet, illetve néhány determinánsát vizsgálja. A társadalmi különbségek, valamint az 
egyenlőtlenségek vertikumában elfoglalt saját helyzet érzékelését — éppen szubjektív vol
ta miatt —politikai attitűdként is felfoghatjuk. A szociálpszichológiából jól ismert kog
nitív disszonancia jelensége (Festinger 1957) ugyanis alkalmazható a társadalmi helyzet 
érzékelése, illetve a társadalommal való elégedettség összefüggésében is. Jackman (1972) 
a politikai rendszerre vonatkozóattitűdök ésa társadalmi mobilitás kapcsolatának elméleti 
hátterét vizsgálva éppen ezt az elméletet tartja az egyik lehetséges megközelítésnek, hiszen 
„az az ember, aki magasra értékeli saját eredményességét, úgy érzi, hogy saját sorsát ala
kítja, és saját élethelyzete személyes erőfeszítéseinek eredménye. Az az ember azonban, 
aki személyes eredményességét alacsonynak tartja, úgy gondolja, hogy nem saját erőfe
szítései hatnak élete folyására, hanem azt valamilyen külső, nem teljesen meghatározott 
erő alakította így... Az emberek elkerülik a disszonanciát és olyan véleményrendszereket 
fejlesztenek ki, amelyek konzisztensek a státuszhierarchiával kapcsolatos tapasztala
taikkal” (Jackman 1972: 462-463). Eszerint nem teljesen alaptalan a feltételezés, hogy 
azok, akik egy társadalomban rossz helyzetben levőnek érzik magukat, elégedetlenek a 
társadalommal, hiszen nem lehet „jó” az a társadalom, amelyben ők olyan kevésre vitték.

Napjainkban Magyarországon, a politikai közvéleménykutatások tanúsága szerint, 
igen széles tömegek elégedetlenek társadalmi helyzetükkel. A jelen vizsgálat közvetlenül 
nem kíván hozzászólni ehhez a kérdéshez, mivel az itt elemzett adatok ebből a szempontból 
„történetiek”, 1987-ből származnak. Célunk az, hogy bizonyos általános vonásait tekintve 
modellezzük magát a jelenséget, rámutassunk néhány befolyásoló tényezőjére.

* Az elemzés a Társadalmi tudattartalmak kulturális és anyagi meghatározottsága című 
(OTKA 2517. sz.) kutatás keretében készült.
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1. Objektív tényezők.

Feltételezzük, hogy a társadalmi helyzet szubjektív érzékelése mögött valóságos, objektí
vért létező társadalmi és demográfiai tényezők hatása kimutatható. Az emberek közötti 
társadalmi különbségek vizsgálatában a leggyakrabban elkülönített dimenziók a hatalom, 
a tudás és a gazdagság (vö. Weber 1953; Sorokin 1953). A szubjektív társadalmi helyzet 
végső soron absztrakció, összevont kifejeződése annak, ahogyan valaki érzékeli saját hely
zetét a társadalom hatalmi, kulturális és anyagi viszonyai között.

A társadalmi különbségeken túl feltételezzük, hogy a szubjektív érzékelést olyan ténye
zők is befolyásolják, mint a nem és az életkor. Az a tény, hogy valaki férfi vagy nő, illetve 
hogy fiatal, középkorú, avagy idős, jelenthet pszichikai különbséget a világ érzékelésében. 
Másrészt az életkor esetében az idő más viszonyítási alapot is kínál, amennyiben a jelent 
az idősek egy sokkal távolabbi múlt perspektívájában értékelik.

2. A mobilitás szerepe

A mobilitáskutatások hagyományos alapkérdése általában az, hogy mennyire „nyitott”, 
illetve „zárt” egy társadalom, azaz milyen mértékű a társadalmi rétegváltás; milyen lehe
tősége van az egyénnek arra, hogy képességei, adottságai és ambíciói szerint a neki meg
felelő pozíciót érje el, függetlenül származásától, családja társadalmi helyzetétől, vagyis 
indulási pozíciójától. Ebben az értelemben a mobilitás a demokratikus társadalmak alap
vető jeiemzője (Sorokin 1927); illetve az ipari fejlődéssel együttjáró folyamat (Treiman 
1970; Lipset-Bendix 1959).

A társadalmi mobilitásnak nemcsak ebből a szempontból van azonban jelentősége, a 
szakirodalom széles körben foglalkozik a mobilitás különféle következményeivel . A teore
tikus írások ezzel kapcsolatban elsősorban a probléma makroszociológiai oldalát vizsgálják 
(pl.Giddens 1973;Lipset 1960; Marshall 1964). Ugyanakkor az irodalom egy másik vonu
lata a mobilitás és az egyéni viselkedés problémáját feszegeti, olyan területeken, mint 
például a termékenység (pl. Blau-Duncan 1967; Andorka 1987), vagy az előítéletesség 
alakulása (pl. Hodge-Treiman 1966). Hodge és szerzőtársai részletesen áttekintik és érté
kelik ezt az irodalmat és elsősorban három vonulatát különböztetik meg: 1. A magatartás 
és az intergenerációs mobilitás korrelációja; 2. A mobilitás és annak következményei kö
zötti korreláció, illetve oksági kapcsolat megkülönböztetése; 3. A mobilitás összefüggése 
az attitűdformálódással és a társadalmi aktivitással (Hodge et al. 1986).

Megfogalmazható tehát egy olyan hipotézis, hogy a mobilitás alapvetően befolyásolja 
az emberek politikai attitűdjeit és magatartását. Nemcsak arról a jelenségről van szó, hogy 
a státusz konzisztenciája vagy inkonzisztenciája befolyásolja a politikai magatartást 
(Lenski 1954), vagy hogy egy konzervatív-liberális tengelyen a választási preferenciákat 
az osztályhelyzeten túlmenően a származás is befolyásolja (Lipset-Zetterberg 1970), ha
nem, hogy mindenfajta politikai és társadalmi attitűd mögött feltételezhető a mobilitás 
szerepe (Turner 1990; Kelley 1990).
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Ennek megfelelően a mobilitás ténye befolyásolhatja az egyén értékelését saját társa
dalmi helyzetéről, társadalmi pozíciójáról, befolyásolhatja az ember „komfortérzését” a 
társadalomban elfoglalt jelenlegi helyzetében. Inglehart szocializációs hipotézise szerint 
ugyanis „az egyén alapértékei azokra a feltételekre reagálnak, amelyek az egyén gyerek
korában voltak uralkodók” (Inglehart 1981: 881). Eszerint tehát az egyén saját jelenlegi 
helyzetét azon értékek szűrőjén át szemléli, amelyek gyerekkora társadalmára, illetve sző
kébb társadalmi közegére, családjára jellemzőek voltak. Ugyanazon társadalom egyazon 
rétegéhez tartozó, azonos objektív feltételek között élő személyek tehát saját helyzetüket 
különbözőképpen értékelhetik, élhetik meg attól függően, hogy milyen mértékű mobilitá
son mentek keresztül.

3. Objektív és szubjektív meghatározók

Az elemzés során megkülönböztetünk objektív társadalmi helyzetet, azaz az egyénnek az 
egyenlőtlenség dimenziói (iskolai végzettség, jövedelem, foglalkozás, hatalom stb.) szerint 
a társadalmi hierarchiában elfoglalt pozícióját, valamint szubjektív társadalmi helyzetet, 
azaz azt a pozíciót, ahová az egyén önmagát sorolja be a társadalmi „ranglétrán”. Feltéte
lezésünk szerint ez utóbbit nemcsak az objektív egyenlőtlenségi mutatók, de az emberek 
korábbi élethelyzetei, értékei, tapasztalatai, lehetőségei is befolyásolják. Azok, akik ala
csonyabb társadalmi helyzetből származnak, korábbi helyzetükhöz képest felemelkedtek, 
jobbnak értékelhetik jelenlegi pozíciójukat, mint azok, akik — ugyanolyan objektív felté
telek mellett élve — leszálló ágban vannak.

A mobilitás ilyen szerepének egy további, differenciáltabb megközelítési módja az, ha 
megkülönböztetünk objektív és szubjektív társadalmi mobilitást. Eszerint objektíven mo
bilnak tekinthetjük azt a személyt, aki a társadalom objektív rétegződési rendszerében, 
azaz valamilyen objektív szempontok alapján meghatározott vertikális hierarchiában 
megváltoztatja a társadalmi helyzetét. Szubjektiven pedig az a személy minősül mobilnak, 
aki önmagát annak tartja, tehát aki úgy érzékeli vagy úgy éli meg, hogy társadalmi helyzete 
valamilyen perspektívában javult vagy romlott.

Nyilvánvalóan szoros a kapcsolat az objektív és a szubjektív mobilitás között: az objek
tív mutatók (jövedelem, presztízs, iskolázottság stb.) megváltozását az egyén szubjektiven 
is változásként értékeli. A szubjektív mobilitás azonban árnyaltabb képét adhatja az egyén 
elmozdulásának, mivel előfordulhat — amint erre Lipset és Bendix (1959) rámutatott —, 
hogy ugyanazok a foglalkozások az idő múlásával átértékelődnek a társadalmi rangsorban, 
így ténylegesen anélkül lesz mobil egy adott foglalkozás képviselője, hogy közben bármi
lyen változás következne be életében.

Hasonlóképpen megváltozhat az iskolai végzettség súlya is: politikai, gazdasági válto
zások közepette a társadalmakban bizonyos iskolatípusok megszűnhetnek, újak keletkez
hetnek, korábban exkluzívnak számító iskolai végzettség tömegessé válhat, s az azonos 
iskolai végzettségű személyek ilyen értelmű pozíciója jelentős mértékben módosulhat. 
Mindezen változásokat az objektív társadalmi mobilitás konstrukciója nem, vagy csak
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nagyon nehezen tudja mérni, míg a szubjektív társadalmi mobilitás konstrukciója érzéke
nyen reagálhat rá.

Lényeges különbségek is adódnak azonban e kétféle mobilitás között. Mivel az emberek 
saját helyzetük változását szűkebb környezetük, családjuk helyzetéhez vagy saját korábbi 
pozíciójukhoz képest értékelik, előfordulhat, hogy mobilitásként értékelnek olyan válto
zásokat is saját helyzetükben, ami — objektív értelemben — nem tekinthető mobilitásnak. 
S természetesen ugyanazon változásokat különböző személyek — saját értékpreferenciá
juktól függően—különbözőképpen ítélhetnek meg. A „siker” fogalma ugyanis a különböző 
társadalmi helyzetű emberek esetében markánsan különbözik. Az alacsonyabb társadalmi 
státuszúak a biztonságot, a stabilitást és az anyagiakat tekintik fontosabbnak, míg a ma
gasabb státuszúak bátrabban kockáztatnak (Turner 1964), nagyobb hangsúlyt fektetnek 
az önmegvalósítást elősegítő munkára (Hyman 1966), illetve sikernek tekintik a kulturális 
és foglalkozási hierarchiában elért magasabb pozíciót (Katz 1964). Mindezek alapján azt 
feltételezzük, hogy a mobilitás szubjektív érzékelése fontosabb meghatározója a szubjek
tív társdadalmi helyzetnek az objektíven megfigyelhető mobilitásnál.

Összefoglalva, vizsgálatunkban arra vállalkozunk, hogy a társadalmi mobilitásnak a 
társadalmi pozíció egyéni értékelésére, azaz a szubjektív társadalmi helyzetre való hatását 
elemezzük Magyarországon, s e hatásokat más országok hasonló eredményeivel egybeves
sük. A elemzés során a fő hangsúlyt arra fektetjük, hogy van-e hatása a mobilitásnak az 
egyén saját társadalmi pozíciójáról való önértékelésére, milyen különbség adódik akkor, 
ha a mobilitást objektíven avagy szubjektiven mérjük, valamint e hatások milyen irányúak 
és erősségűek Magyarországon, s mennyiben különböznek más országok eredményeitől.

Adatok és módszerek

Az elemzéshez az ISSP 1987-es Inequality moduljának adatait használtuk fel. Ez a társa
dalmi egyenlőtlenségekre vonatkozó adatbázis lehetővé tette, hogy Magyarországon kívül 
figyelembe vegyük nemzetközi összehasonlításban Ausztrália, Ausztria, Nagy-Britannia, 
az NSZK, Hollandia, Olaszország, Svájc és az USA eredményeit. A magyar adatok a TAR- 
KI-III. felvétel részét képezték.

A z elemzésben szereplő változók

Az elemzés alapvető függő változója az egyén társadalmi önbesorolása. A szubjektív tár
sadalmi helyzet mérésére szolgáló tízfokú skálán a legkisebb érték (1) a legmagasabb szub
jektív társadalmi helyzetet jelenti, e legnagyobb (10) pedig a legalacsonyabbat.

A demográfiai jellegű magyarázó változók közül a nem dichotóm változójánál a férfiak 
1, a nők 0 értékkel szerepelnek. Az életkorra, mivel a folyamatos korévek szerinti mérés
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nem állt minden ország esetében rendelkezésre, hatfokozatú ordinális kategorizálást ala
kítottunk ki, ahol a változó alacsonyabb értéke jelöli a magasabb kort:

0 65 év és felette
1 55-64 évesek
2 45-54 évesek
3 35-44 évesek
4 25-34 évesek
5 16-24 évesek

Három változóval közelítjük az objetív társadalmi egyenlőtlenségi rendszerben elfoglalt 
pozíciót. Ezek a mérések szándékunk szerint a társadalmi helyzet három legfontosabb 
dimenziójának (gazdagság, tudás, hatalom) feleltethetők meg.

A jövedelmet az ISSP87 adatbázisban abszolút számban megadott családi jövedelmek
ből képzett kvartilisek alapján négyfokozatú jövedelemskálán mérjük. így ez a változó nem 
az abszolút adatokat jelzi, hanem azt, hogy az adott országban az egyén családja a jövede
lemskála melyik negyedében helyezkedik el. A legkisebb érték (0) jelzi a legalacsonyabb 
családi jövedelem negyedet, a legnagyobb (3) ped ig a legmagasabbat. A többvál tozós oksági 
modellekben azonban nem ez a négyfokú skála szerepel, hanem ennek dichotomizált vál
tozata, ahol a legalacsonyabb jövedelmi kvartilis a referencia kategória, a magasabb szintek 
pedig önálló változóként jelennek meg, 0 és 1 értékkel.

Az iskolai végzettség mutatójánál szintén arra törekedtünk, hogy nemzetközileg ösz- 
szehasonlítható kategóriákat alkalmazzunk, s ez az egymástól eltérő oktatási rendszerek 
miatt csak három olyan szint megkülönböztetését tette lehetővé, amelyek tartalma hozzá
vetőlegesen azonos minden itt szereplő ország esetében. így háromfokú skálát szerkesztet
tünk a legmagasabb iskolai végzettség jelölésére:

0 általános iskola (alsófokú)
1 középiskola, érettségi (középfokú)
2 főiskola, egyetem, diploma (felsőfokú)

A többváltozós modellekben megintcsak dichotóm változók mérik a képzettségi szintet 
úgy, hogy az alsófokú végzettség a viszonyítási kategória.

Végül szintén egy dichotóm változóval azt mérjük, hogy a megkérdezett a foglalkozási 
hierarchia tetején, tehát hatalmi pozícióban helyezkedik el (1), avagy sem (0). A foglalko
zási hierarchia „teteje” a 9 fokú nemzetközi EGP kategorizálás I-II. osztályát jelenti (vö. 
Erikson-Goldthorpe-Portocarero 1986:9).

Legfontosabb független változónkat az egyének objektív, illetve szubjektív mobilitása 
alkotja. Az utóbbi esetében a megkérdezetteknek arra kellett válaszolniuk, hogy az apjuk
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hoz képest hogyan értékelik saját foglalkozási helyzetüket. Ezt ötfokozatú skálán tehették 
meg a következő kategorizálás szerint:

1 sokkal magasabb, mint az apjáé
2 magasabb
3 kb. ugyanolyan
4 alacsonyabb
5 sokkal alacsonyabb,.mint az apjáé.

Az objektív mobilitás esetében a kérdezett és az apja tényleges foglalkozása szolgált a 
változó alapjául. Ezek a foglalkozási kategorizálások az ún. EGP-rendszerben érhetők el 
az adatbázisban, ami egy kilencfokozató hierarchiát jelent a felső vezetőktől a mezőgaz
dasági munkásokig (Erikson-Goldthorpe-Portocarero 1986). E kategorizálást ordinális- 
nak tekintve a megkérdezett és az apja foglalkozásának különbségét számítottuk ki, majd 
pedig ezt kategorizáltuk úgy, hogy a szubjektív mobilitáshoz hasonló skálát kapjunk.

A többváltozós elemzésben aztán mind az objektív, mind a szubjektív mobilitás fenti 
változói alapján egy sor dichotóm változót képeztünk.

Nagymértékű objektív, illetve szubjektív felfelé mobilitás:

1 sokkal magasabb pozíció, mint az apjáé
0 különben

Kismértékű objektív, illetve szubjektív felfelé mobilitás:

1 magasabb pozíció, min t az apjáé
0 különben

Kismértékű objektív, illetve szubjektív lefelé mobilitás:

1 alacsonyabb pozíció, mint az apjáé
0 különben

Nagymértékű objektív, illetve szubjektív lefelé mobilitás:

1 sokkal alacsonyabb pozíció, mint az apjáé
0 különben.

Ennek eredményeként kétszer négy dichotóm mobilitási változóhoz jutottunk az objektív, 
illetve szubjektív mobilitás vonatkozásában. Referenciaváltozónak mind a két esetben azt 
tekintettük, ha valaki az apjáéval azonos helyzetben van, illetve azonos helyzetűnek érzi 
magát.

A nemzetközi összehasonlító adatbázisban szereplő kilenc ország tipikusan nominális 
változó. Annak érdekében, hogy az országhatásokat végső modelljeinkben figyelembe tud
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juk venni, az egyes országokra vonatkozóan megintcsakdichotóm (1 vagy 0 értékű) válto
zókat kellett létrehoznunk. Ezt 9-1=8 ország esetében tettük meg, míg a 9. ország jelenti 
a viszonyítási alapot.

Az elemzés módszere

A vizsgálat során leíró, illetve oksági elemzést végeztünk. A leiró eredmények egyszerű 
statisztikákon alapulnak, az oksági elemzés módszere az OLS (legkisebb négyzetek mód
szerén alapuló) regresszióanalízis volt.

A regresszióelemzés során egy többlépcsős modellezési stratégiát vittünk végig. A mo
dellekben a függő változó a szubjektív társadalmi helyzet tízfokú skálája volt, a magyarázó 
változók esetében pedig az első lépcsőben a mobilitási változókat, a másodikban a demog
ráfiai (nem, életkor), a harmadik lépcsőben pedig a szociológiai (képzettség, jövedelem, 
hatalom) változókat vontuk be. A negyedik lépcső mutatja az országhatásokat, az ötödik, 
utolsó lépcső pedig a mobilitással való összes lehetséges interakciós hatást. Ennek a stra
tégiának az az értelme, hogy a bennünket leginkább érdeklő mobilitási hatásokat fokoza
tosan, egyre több és több más tényezővel „kontrolláljuk”, amelyek természetesen 
befolyásolják a mobilitás hatását. Ha ezután a mobilitás hatása még mindig szignifikáns, 
akkor az eredményt valóban elfogadhatjuk, hiszen eszerint a mobilitásnak van önálló, a 
társadalmi-demográfiai hatásokon túlmutató szerepe a társadalmi helyzet szubjektív ér
zékelésében.

A fenti stratégiával lépcsőzetesen felépített modellt külön-külön kidolgoztuk mind az 
objektív, mind a szubjektív mobilitás esetében. Valamennyi bemutatott elemzés az 
SPSS/PC+ programcsomag felhasználásával készült.

Eredmények

Leíró szintű elemzés

Az elmúlt nyolcvan évben (tehát a megkérdezettek, illetve az apák életét felölelő időszak
ban) a magyar társadalom jelentős strukturális változásokon ment keresztül. A század 
elején az ország erősen mezőgazdasági jellegű volt: 1900-ban a mezőgazdaságban dolgozott 
az aktív keresők 72%-a, a nagyiparban pedig alig 10%-a. 1941 -ig viszonylag lassú, fokoza
tos, de állandó strukturális átalakuláson ment keresztül az ország: a mezőgazdasági dolgo
zók aránya 51%-ra csökkent, az iparban foglalkoztatottaké több mint háromszorosára 
(25,1%) nőtt, s több mint kétszeresére emelkedett a szellemi foglalkozásúak aránya is. A 
második világháború utáni időszakban, különösen 1949 után ez az átalakulási tendencia 
— az ország erőltetett iparosítása következtében — rohamosan felgyorsult; 1973-ra az 
ipari munkások aránya az aktív keresők 50%-ára emelkedett. Jelentősen nőtt a szellemi 
foglalkozásúak aránya (24%-ra), ugyanakkor nagy mértékben (21%-ra) csökkent a mező

21



gazdasági dolgozók aránya. így természetesen igen nagy mértékű volt Magyarországon az 
intergenerációs foglalkozási mobilitás: a strukturális változások következtében tömegek 
áramlottak a mezőgazdaságból az iparba, valamint a munkásságból és parasztságból a ve
zető, az értelmiségi és az egyszerű szellemi foglalkozások felé (Andorka 1982:35,41,73).

Az 1945 utáni társadalmi rendszerváltozásból, s ezen belül is a feszített ütemű iparo
sításból adódó strukturális változás hatása a társadalmi mobilitásra oly nagy mértékű volt, 
hogy a folyamat során még a családi háttér befolyásoló szerepe is lecsökkent. Mint Ferge 
Zsuzsa rámutatott, „az adott időszakban egy sor olyan tényező, amit szokásosan a társa
dalmi boldogulás gátjának tekintenek... viszonylag kevéssé hatottak a várt irányba. S for
dítva, azok a tényezők, amelyeket szokásosan a mobilitást segítő tényezőként tartunk 
számon... nem bizonyultak különösen fontos mobilitási emelőnek” (Ferge 1983: 122). A 
származás determináló hatásának átmeneti csökkenését ezen túlmenően más empirikus 
elemzések is bizonyították (vö. Róbert 1986:130-133; Kolosi-Peschar-Róbert 1986). Ez 
utóbbi tanulmány a magyar adatokon kívül holland adatok esetében is azt találta, hogy a 
második világháború után a származás hatása a foglalkozási státuszra lecsökkent, ami 
viszont azt jelenti, hogy a strukturális átalakulásban a politikai rendszerváltozásnál na
gyobb hatásúak voltak az iparosodási, modernizálódási folyamatok.

Ebben az időszakban tehát az intergenerációs mobilitás — elsősorban strukturális 
okokból — kiugró méreteket öltött: az összes mobil személyek aránya tartósan 60% fölött 
volt, s ez az arány az egyre kisebb mértékű strukturális átalakulás ellenére sem csökkent 
le nagyságrendjében (Harcsa-Kulcsár 1986; Róbert 1990).

Jóllehet a strukturális változások iránya „felfelé” mutat a foglalkozások hierarchiájá
ban, s ebben az értelemben a foglalkozási mobilitási elemzéseknél nagymértékű felfelé 
(főirányú) mobilitásról beszélhetünk, mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy 
ez a folyamat erőltetett, illetve kényszerjellegű volt, s hogy a mobilitás ilyen egyoldalú és 
normatív szemlélete súlyos veszélyt hordoz magában (Örkény 1989). Az erőltetett és nagy
részt strukturális mobilitás nem feltétlenül jelent emelkedést a társadalom többdimenziós 
és inkonzisztens egyenlőtlenségi rendszerében (Róbert 1986), sőt a főirányú foglalkozási 
mobilitás értékelése sem egyértelmű, hiszen a foglalkozások közel fele elmozdult a foglal
kozások hierarchiájában 1930 és 1982 között (Kovách-Róbert 1984). A foglalkozásváltás 
tehát önmagában nem feltétlenül jelent változást a társadalmi hierarchiában, amint az. 
iskolai végzettségek esetében is hasonló átértékelődés zajlott le: míg a háború előtt az 
iskolai szelekció legfontosabb szintje az érettségi volt, addig az érettségizettek arányának 
nagy mértékű emelkedésével ez a szelekciós szint az érettségi utánra tolódott, s így az 
érettségi rangja természetszerűen csökkent (Kolosi 1987).

Végül utalni kell arra is, hogy az ilyen értelmű mobilitás (tehát az általános transzláción 
alapuló felemelkedés) hiánya csak kevesek élménye, ezért lehet, hogy éppen a lesüllyedés, 
illetve az immobilitás az, ami jobban befolyásol véleményeket, attitűdöket. Angelusz és 
Tardos is jelzik, egy más tárgyú elemzésükben, „a leblokkolt mobilitásnak mint a politikai 
beállítódások egyik szociális indítékának szerepét” (Angelusz-Tardos 1990: 6-7).

Kérdés mármost, hogy a leírt mobilitási folyamat miként tükröződik az emberek tuda
tában. A szubjektív mobilitás változója távolról sem mutat normális eloszlást, a nemzetközi
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összehasonlító vizsgálat magyar megkérdezettjei kiugró mértékben értékelik — foglalko
zásukat tekintve — önmagukat felfelé mobilnak apjukhoz képest (lásd 1. táblázat). A meg
kérdezettek több mint fele (54%) felfelé mobilnak értékeli magát, s csupán minden 
nyolcadik (13%) értékeli alacsonyabbnak saját helyzetét apjáénál. A jelenség még erősebb, 
ha csak az érvényes választ adókat tekintjük: az érdemben válaszolók közel kétharmada a 
foglalkozási mobilitás terén felmelkedést érzékelt az apjához képest. Ez az igen magas 
arány közelíti a foglalkozási mobilitási táblákban kimutatható összes mobil személy (tehát 
a főátlón kívül lévők) arányát, noha ez az arányszám ott a „lefelé” (főiránnyal ellentétesen) 
mobil személyeket is magában foglalja. Az adatok tehát egyfelől azt jelzik, hogy az emberek 
a kényszerű és erőltetett mobilitási folyamat eredményeképpen is felemelkedést, szárma
zási helyzetükhöz viszonyítva előrelépést érzékelnek.

1. táblázat
Az intergenerációs foglalkozási mobilitás szubjektív értékelése 
Magyar adatok, N=2606

Foglalkozását 
az apjáéhoz képest

Teljes minta
(százalék)

Érvényes válaszok 
(százalék)

sokkal jobbnak 29,5 34,1
jobbnak 24,6 28,5
ugyanolyannak 19,4 22,5
rosszabbnak 8,1 9,4
sokkal rosszabbnak érzi 4,8 5,5

Adathiány 13,7 -

(nem tudja, nem
ismerte az apját)

Forrás: ISSP Social Inequality Module, TARKI III. felvétel, 1987.

Másfelől viszont, amikor a kérdezettek általános társadalmi helyzetükről, a társadalmi 
hierarchiában való elhelyezkedésükről nyilatkoztak (lásd 2. táblázat), ez a szubjektív tár
sadalmi pozíció mutató meglehetősen „lefelé húz”, a 10 fokú „létrán” a válaszolók fele 
középtájon helyezkedik el (5. és 6. „létrafok”), ez alatt viszont jóval többen vannak (közel 
40%), mint e felett (mintegy 8%).

Ez a megoszlás azt jelzi, hogy a nagymértékű intergenerációs foglalkozási felfelé mo
bilitás ellenére a válaszolók jelentős része elégedetlen társadalmi helyzetével, egy szűk, tíz 
százalékot el nem érő kisebbségtől eltekintve úgy érzi, a társadalmi hierarchiának legfel
jebb a középső szintjeire jutott el. Az egyfelől „sokkal jobb” tehát a magyar megkérdezet
tek számára másfelől még mindig „rossz”: a nagymértékű intergenerációs foglalkozási 
felfelé mobilitást (ahol a viszonyítási alap a múlt, a származási háttér) nem értékelik a 
társadalmi hierarchiában való felemelkedésnek (ahol a viszonyítási alap a jelen, az egyen
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lőtlenségek mai rendszere). A szubjektív társadalmi helyzet és a szubjektív mobilitás el
oszlásból tehát arra következtethetünk, hogy miközben nagy tömegű a szubjektív felfelé  
mobilitás, a társadalom hierarchiájában nem sorolják tömegesen magasabb helyre ön
magukat az emberek.

2. táblázat
A társadalmi helyzet szubjektív értékelése 
Magyar adatok, N=2606

A társadalmi Teljes minta Érvényes válaszok
helyzet „létráján” (százalék) (százalék)

legjobb 1 0,3 0,3
2 0,2 0,2
3 2,0 2,0
4 5,5 5,6
5 29,4 30,1
6 21,8 22,3
7 15,6 16,0
8 12,0 12,4
9 4,8 4,9

legrosszabb 10 6,1 6,2

Adathiány 2,5 -

(nem tudja)

Forrás: ISSP Social Inequality Module, TÁRKI 111. felvétel, 1987.

A nemzetközi adatbázis tükrében a magyar adatok fenti sajátossága még hangsúlyosabban 
jelentkezik (lásd 3. táblázat). Ha a vizsgálatban szereplő országokat sorba rendezzük a 
szubjektív mobilitás (tehát a felemelkedés érzete), illetve a szubjektív társadalmi helyzet 
(tehát a fen t levés érzete) átlaga szerint, jellegzetesen különböző sorrendeket kapunk. 
Nem várható el természetesen, hogy a két rangsorban az országok pontosan ugyanott he
lyezkedjenek el. A legnagyobb különbséget azonban a rangsorokban elfoglalt helyezés kö
zött (7 egység) Magyarország esetében tapasztaljuk.

Hasonlóképpen az országoknak a szubjektív felfelé mobilitás, illetve a magasnak ítélt 
társadalmi helyzet (a felső 3 „létrafok”) aránya szerinti sorrendje valamelyest módosul 
ugyan, Magyarország helyezése viszont még polarizáltabb. Látható, hogy a társadalmi 
felemelkedés szubjektív érzete elég tipikus, általános jelenség, hogy a „gyerekek” maga
sabb helyzetűnek értékelik magukat az apjuknál, még a rangsor végén álló németek vagy 
osztrákok egyharmada is úgy érzi, jobb a foglalkozási pozíciója, mint az apjáé. A megfelelő 
magyar adat azonban különösen kiugró, közel kétszeres mértékű. Ezzel szemben azoknak 
a magyar válaszolóknak az aránya, akik magukat a társadalom felső régióiba helyezik (a
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10 fokú társadalmi „létra” felső 3 szintjére), nagyjából a hetedét teszi ki a hasonlóan 
vélekedő amerikai válaszolóknak, akik a vonatkozó rangsor élén állnak.

3. táblázat
A vizsgálatban szereplő országok sorrendje
A )  A szubjektív mobilitás és a szubjektív társadalmi helyzet átlaga szerint

Szubjektív mobilitás

Sorrend Átlag1

Szubjektív társadalmi 
helyzet

Sorrend Átlag2
1. Magyarország 2,24 1. Ausztrália 5,06
2. Svájc 2,42 2. USA 5,09
3. Olaszország 2,55 3. Olaszország 5,28
4. USA 2,60 4 .Svájc 5,38
5. Nagy-Brittania 2,60 5. NSZK 5,38
6. Ausztrália 2,61 6. Ausztria 5,57
7. Hollandia 2,67 7. Nagy-Britannia 5,77
8. Ausztria 2,69 8.Magyarország 6,31
9. NSZK 2,82 9. Hollandia 6,82

1 Kategóriák: az apjához képest 1= sokkal jobb; 2=jobb; 3="Ugyanolyan; 4=rosszabb; 5-=sokkal rosszabb
Kategóriák: l -legjobb; 10=legrosszabb

3. táblázat
B) A szubjektív felfelé mobilitás és a szubjektíve magas társadalmi helyzet aránya
szerint

Szubjektív felfelé Szubjektíve magas (1-3)
mobilitás (1 -2. kát.) társadalmi helyzet

Sorrend Arány Sorrend Arány
(százalék) (százalék)

1. Magyarország 62,6 l.USA 17,7
2. Svájc 58,3 2. Svájc 11,2
3. USA 50,9 3. Ausztrália 10,6
4. Olaszország 50,3 4. Olaszország 9,9
5. Nagy-Brittania 49,7 5. NSZK 9,8
6. Hollandia 47,7 6. Nagy-Britannia 7,7
7. Ausztrália 47,5 7. Ausztria 6,2
8. Ausztria 39,9 8. Hollandia 3,1
9. NSZK 32,6 9. Magyarország 2,5

Forrás: ISSP Social Inequality Module 1987.
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Mindenesetre a szubjektív mobilitás szerinti hely, valamint a társadalmi hierarchiába való 
önbesorolás szerinti hely a két rangsorban egyik ország esetében sem azonos, van értelme 
tehát annak, hogy e két rangsor eltérését ne csupán a gazdasági fejlettségi szint vagy az 
általános közérzet szempontjából különböző nemzetek közötti eltéréssel magyarázzuk, 
hanem az egyik változót a másik változó determinánsának tekintsük, köztük bizonyos ok
sági viszonyt tételezzünk.

Ugyanakkor, éppen a két rangsor eltérése miatt, kérdés, fenntartható-e még kiinduló 
tételünk, vagyis hogy a mobilitás és bizonyos tudattartalmak, attitűdök, jelen esetben a 
társadalmi helyzet szubjektív értékelése között valamilyen összefüggés áll fenn. Jóllehet a 
fenti sorrendek ebben a tekintetben — legalábbis Magyországot illetően — elbizonytala- 
nítóak, a mobilitás, illetve a társadalmi helyzet szubjektív érzékelése nem függetlenek 
egymástól. Ha variancia-analízist alkalmazunk a szubjektív társadalmi helyzetre a szub
jektív mobilitás szerint, a kapcsolat e két változó között szignifikánsnak mutatkozik (lásd
4. táblázat). Az elemzés eredménye azt mutatja, hogy minél jobbnak érzi valaki a foglal
kozását az apjához viszonyítva, tehát minél nagyobb mértékű a szubjetív felfelé mobilitás 
érzete, annál magasabbra helyezi magát a szubjektív társadalmi hierarchiában. Ez a meg
állapítás még akkor is megtehető, ha e kapcsolat az adatok szerint nem teljesen lineáris: 
azok ugyanis, akik kicsit rosszabbnak érzik foglalkozási helyzetüket az apjukénál, valami
vel jobbnak értékelték szubjektív társadalmi pozíciójukat, mint a szubjektíve intergene- 
ratív foglalkozási immobilitást érzékelők.

4. táblázat
A szubjektív társadalmi helyzet szubjektív mobilitás szerinti variancia-analízise 
Magyar adatok, érvényes N=2219

Foglalkozását A szubjektív társadalmi helyzet
az apjáéhoz képest átlaga szórása
sokkal jobbnak 6,00 1,48
jobbnak 6,31 1,57
ugyanolyannak 6,44 1,76
rosszabbnak 6,36 1,65
sokkal rosszabbnak 6,71 1,85
érzi

Forrás: ISSP Social Inequality Module, TÁRKI III. felvétel, 1987.

Miközben tehát a szubjektív mobilitás és a szubjektív társadalmi helyzet között a kapcsolat 
a várttal megegyezik, azaz az erősebben felfelé mobil személyek a társadalmi ranglétrán 
is magasabban helyezik el magukat, látható, hogy még a szubjektiven erős foglalkozási 
felfelé mobilitásról beszámoló megkérdezettek társadalmi helyzetérzékelésének átlagér
téke (6,00 a tízfokú „létrán”) sem éri el a skála közepét. Nemzetközi összehasonlításban 
ez azt érték az jelenti, hogy a magyar mintán belül a társadalmi helyzetüket a viszony la
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gosan legjobbnak értékelők alcsoportja is lejjebb helyezi magát a társadalmi hierarchiá
ban, mint a legtöbb vizsgált nemzet országos átlaga a tízfokú létrán.

A szubjektív társadalmi helyzet ezen túlmenően összefüggést mutat az elemzésbe be
vont más szociológiai, demográfiai ismérvekkel is (lásd 5. táblázat). Az összefüggés erős
sége változó, de minden esetben legalább .05, sokszor .001 szinten szignifikáns. (Az 
esetszámok elég magasak, ezért alacsony összefüggések is statisztikailag szignifikánsak.)

5. táblázat
A szubjektív társadalmi helyzet összefüggése a magyarázó változókkal 
(Pearson-féle korreláció, a hiányzó értékek páronként kihagyva){

Korrelációs együtthatók 
a szubjektív társadalmi helyzettel 

(függő változó)
Független
változók

Magyar-
ország

Nemzetközi
kontroll
országok

Együtt

Objektív
mobilitás 0,1102 0,0744 0,0935
Szubjektív
mobilitás 0,1165 0,1237 0,0942
Nem -0,0194 -0,0701 -0,0648
Életkor -0,2073 -0,0160 -0,0579
Iskola -0,2325 -0,2198 -0,2265
Jövedelem -0,2194 -0,3355 -0,3070
Hatalom -0,1785 -0,2683 -0,2409

Forrás: ISSP Social Inequality Module 1987.

1 A változók mérése: Szubjektív társadalmi helyzet: 1 ^legjobb, 10=legrosszabb; Objektív, illetve szubjektív 
mobilitás az  apjához képest: 1 =sokkal jobb, 5=sokkal rosszabb; Nem: 1 =férfi; Életkor: 0=65 és felette, 1 = 5 5 -6 4 , 
2= 4 5 -5 4 , 3= 35-44, 4 = 2 5 -3 4 , 5= 18-24; Iskola: 0=als6fok, l=középfok, 2=felsófok; Jövedelem: 0=legalsó 
kvartilis, 3=legfelsókvartilis; Hatalom: 1 =a 2 legmagasabb (1 és II) foglalkozási kategória a 9 fokú EGP kategori
zálásban (lásdErikson-Goldthorpe-Portocarero 1986:9).

A szubjektív társadalmi helyzetnek legkevésbé a nemmel van kapcsolata, de a férfiak álta
lában kedvezőbbnek érzik társadalmi helyzetüket a nőknél. A szociológiai változókkal — 
iskola, jövedelem, hatalom — való lineáris kapcsolat már sokkal erősebb. Ezek közül az 
iskolával való összefüggés a magyar megkérdezettek, a jövedelemmel, illetve a hatalommal 
való összefüggés a nemzetközi kontroll országok esetében szorosabb. Ezen kapcsolatok 
iránya megegyezik a várttal, tehát minél magasabb az iskolai végzettség, a jövedelem, minél 
jellemzőbb a hatalmi pozíció, annál magasabb társadalmi pozícióba helyezi önmagát az 
egyén. További magyar sajátosság az életkorral való erősebb összefüggés; itt a fiatalabbak 
jobb helyzetűnek értékelik önmagukat, mint az idősek. A jelenség a nemzetközi kontroll
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országokban kisebb mértékű. Végül az objektív, illetve szubjektív mobilitással való lineáris 
kapcsolat mértéke elmarad a szociológiai kontroll változókkal való összefüggéstől. A kor
reláció iránya azonban szintén jelzi, hogy a felfelé mobilok jobb társadalmi helyzetűnek 
értékelik magukat.

Természetesen ezek az összefüggések önmagukban még nem elégségesek a jelenség 
pontos vizsgálatához. A független változók között ugyanis szintén joggal feltételezhető 
szignifikáns kapcsolat, a fenti páronkénti korrelációs együtthatók pedig oly módon mutat
ják a szubjektív társadalmi helyzet, a mobüitás és a többi társadalmi és demográfiai ismérv 
kapcsolatát, hogy ezeket az összefüggéseket nem veszik figyelembe. A következőkben ezért 
rátérünk a többváltozós elemzésre, hogy a szubjektív társadalmi helyzet, a mobilitás és a 
társadalmi és demográfiai kontroll változók kölcsönös összefüggéseit figyelembe véve pró
báljunk meg választ adni eredeti kérdésünkre.

Oksági szintű elemzés

Elemzésünk második részében olyan modelleket mutatunk be, amelyek azon a feltételezé
sen alapulnak, hogy az egyén társadalmi önbesorolása lineáris kapcsolatban áll objektív, 
illetve szubjektív mobilitási tapasztalataival, továbbá a figyelembe vett társadalmi, illetve 
demográfiai ismérvekkel. Ennek megfelelően vizsgálatunk módszeréül a többváltozós reg
resszióanalízist választottuk, ahol a függő változó a szubjektív társadalmi helyzet.

A regresszióanalízis olyan többváltozós elemzési módszer, amellyel lehetőségünk van 
annak figyelembevételére, hogy a társadalmi önbesorolást befolyásoló „kemény” tények 
rejtve a mobilitási változókban is jelen lehetnek. Annak érdekében, hogy e „rejtett” tények 
ne keveredjenek a mobilitás hatásával, vizsgálatainkat többlépcsős technikával, egymásra 
épülő modell-sorozatokon végeztük. Ennek az eljárásnak, mint már említettük, az az ér
telme, hogy a mobilitás hatását kontrolláljuk más társadalmi és demográfiai tényezőkkel, 
vagyis kiszűrjük a mobilitás hatásai közül azokat, amelyek nem önmagából a mobilitás 
tényéből, hanem a „kemény” adatok megváltozásából adódnak, s ha e tényezők figyelem- 
bevétele után is találunk kapcsolatot a szubjektív társadalmi helyzet és a mobilitás között, 
akkor azt a mobüitás korábban említett sajátos hatásaként kell értékelnünk. Modelljeink 
tehát arra adnak majd választ, hogy befolyásolja-e, és ha igen, mennyiben az egyén társa
dalmi helyzetértékelését az a tény, hogy gyerekkori családjának státusza — objektíve, 
illetve saját megítélése szerint — eltér jelenlegi társadalmi státuszától.

Az elemzéseket a nemzetközi összehasonlító vizsgálat teljes adatbázisán végeztük. Elő
ször az objektíven megfigyelhető intergenerációs foglalkozási mobilitás hatását vizsgáltuk 
a szubjektív társadalmi helyzetre (lásd 6. táblázat). Az első lépcsőben az objektív mobilitás 
dichotomizált (1, illetve 0 értékű) változói szignifikáns hatást mutatnak a szubjektív társa
dalmi helyzetre, és az oksági összefüggés iránya is megegyezik korábbi tapasztalatainkkal: 
a felfelé mobilitás a társadalmi hierarchiában jobb helyzetet, a lefelé mobilitás rosszabb 
helyzetet jelent (az immobilitáshoz viszonyítva). Látnunk kell azonban, hogy a mobilitás 
magyarázó ereje (az R érték) rendkívül alacsony.
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A második lépcsőben, a demográfiai tényezők hatását vizsgálva azt látjuk, hogy egyfelől 
a férfiak, másfelől a fiatalabbak szignifikánsan jobbnak érzik társadalmi státuszukat a 
nőknél, illetve az idősebbeknél. A mobilitás hatása itt még változatlanul szignifikáns. A 
modell magyarázó ereje azonban csak kevéssé növekedett.

A harmadik lépcsőben a státuszváltozók jelzik, hogy a magasabb jövedelmi kvartilisbe 
tartozás kedvezőbb szubjektív társadalmi helyzetet jelent (a legalsó jövedelmi kvartilishez 
képest); továbbá a közép-, illetve felsőfokú végzettség szintén javítja a társadalmi helyzet 
érzékelését (az alsófokú végzettséghez képest); s a hatalmi pozíció birtoklása (a vezetői, 
értelmiségi státusz) szintúgy kedvezőbb helyet jelent a szubjektív társadalmi helyzet szem
pontjából. Valamennyi státuszváltozó statisztikailag szignifikáns hatást mutat, s a modell 
magyarázó ereje is több mint 10 százalékkal növekedett. Ugyanakkor az objektív mobilitás 
hatása ezen a ponton már nem szignifikáns.

A negyedik lépcsőben vonjuk be az országhatásokat, amelyek szerepeltetésének az a 
célja, hogy modellünkben a globális társadalmi jellemzőkön túl (a magasabb képzettség, a 
több jövedelem, a hatalmi pozíció minden modern társadalomban jobb társadalmi helyze
tet eredményez) valamiképpen figyelembe vegyük azt is, hogy az egyes vizsgált országok 
eltérnek egymástól a gazdasági fejlettség, az anyagi életkörülmények, a képzettségi szint, 
az általános közérzet stb. szempontjából, s ez a tény önmagában is befolyásolja a társadalmi 
helyzet egyéni megítélését. Valamennyi országhatás szignifikáns, és a paraméterbecslések 
jól mutatják, hogy Magyarország „külön eset” a többi kontroll országhoz képest. (A viszo
nyítási alap Hollandia, amely a szubjektív mobilitás változóján a legalacsonyabb átlagér
téket mutatja.) Az országhatások figyelembevétele újabb 10 százalékkal javította a modell 
magyarázó erejét, továbbá a státuszismérvek is változatlanul megtartották statisztikai 
szignifiknaciájukat.
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6. táblázat
Az objektív mobilitás hatása a szubjektív társadalmi helyzetre 
Nemzetközi adatok, N=13077
(A hiányzó értékek páronként kihagyva, a legalább .05 szinten nem szignifikáns becslé
sek zárójelben)

Sztenderdizálatlan becslések1
Magyarázó Mobil.

változók
Demogr. Társ.

stát.
Ország Interakciók

mobilitással

Objektív
mobilitás:
erős fel -.385 -.415 (.136) (.092) (-.238)
felfelé -.190 -.211 (-.063) (-.025) -.612
lefelé .240 .233 (.084) (-.022) (-.323)
erős le (.228) (.295) (.144) (-.072) (.929)

Demográfia
nem -.252 -.083 (-.056) -.115
kor -.065 (.019) (.014) (-.002)

Státusz
legf. jöv. -1.177 -1.174 -.961
felsők, jöv. -.722 -.734 -.653
alsók. jöv. -.344 -.414 -.306
iskola: felső -.449 -.533 -.726
iskola: közép -.372 -.279 -.340
hatalom -.658 -.573 -.599

Ország
Anglia -1.017 -1.401
Olaszország -1.646 -2.568
Ausztria -1.417 -1.772
Svájc -1.485 -1.722
USA -1.544 -1.676
Németország -1.559 -1.953
Ausztrália -1.606 -2.067
Magyarország -.537 -1.012
Interakciók: ns.

Konstans 5.775 6.073 6.596 7.705 8.113
Adj. R 2 .008 .017 .132 .236 .247

Forrás: ISSPInequality Module, 1987.

2 Referencia kategóriák: iskola: alsófok; jövedelem: legalsó kvartilis; ország: Hollandia; mobilitás: mooilitás.
A z összes demográfia és mobilitás (8), státusz és mobilitás (24) és ország és mobilitás (32) interakció bevonva
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Végül az utolsó, ötödik lépcsőben a mobilitással való összes lehetséges interakciós hatást 
vettük be a modellbe. Ezek a hatások olyan, a magyarázó változók között feltételezhető 
összefüggéseket fejeznek ki, amilyen például, hogy a különböző korcsoportba tartozó, a 
különböző képzettségű embereknek, a különböző országokban élő megkérdezetteknek stb. 
eltérőek a mobilitási tapasztalatai. E hatások nagy többsége azonban nem bizonyult szigni
fikánsnak, és nem növekedett érdemben általuk a modell magyarázó ereje sem. Ebben az 
utolsó modellben ugyan statisztikailag újra szignifikánssá vált az egyik mobilitási válto
zónk, mégis összességében azt mondhatjuk, hogy a szubjektív társadalmi helyzetértékelést 
elsősorban a társadalmi státusz és ezzel azonos mértékben a nemzetek közötti különbségek 
magyarázzák, az objektív mobilitási tapasztalatok szerepe háttérbe szorul. így kialakított 
modellünk végeredményben a szubjektív társadalmi helyzet szórásának egynegyedét képes 
megmagyarázni.

Az oksági elemzés második sorozatában az objektív mobilitást felcseréltük a szubjektív 
intergenerációs foglalkozási mobilitással, vagyis az apához viszonyított foglalkozási hely
zet megváltozására vonatkozó értékeléssel (lásd 7. táblázat). A modellsorozat első lépésé
ben a szubjektív mobilitás hatása is szignifikáns a szubjektív társadalmi helyzetre. 
Bizonyos különbséget jeleznek a paraméter becslések, miszerint a mobilitás érzékelése 
mögötti hatásmechanizmus valamivel polarizáltabbnak tűnik, mint a tényleges mobilitási 
tapasztalat esetében: itt (az immobilitáshoz viszonyítva) főleg az erős felfelé mobilitás 
érzete javítja, illetve az erős lefelé mobilitás érzete rontja a társadalmi helyzet értékelését. 
A magyarázó erő azonban a szubjektív mobilitás esetében is csekély.

A modellezés további eljárásaiban (második-ötödik lépcső) lényegében ugyanazt fi
gyelhetjük meg, mint az objektív mobilitás esetében. A demográfiai tényezők előbb szig
nifikánsak, majd hatásuk eltűnik, amikor belépnek a státuszismérvek. A státuszváltozók 
szignifikánsan hatnak, s ez megmarad az országhatások figyelembevételekor is. Az inter
akciós hatások ezúttal sem játszanak szerepet. A végső modell ismét a társadalmi helyzet 
szubjektív értékelése szórásának egynegyedét tudja megmagyarázni. Lényeges különbség 
azonban, hogy — a tényleges intergenerációs foglalkozási mobilitással szemben — az erre 
vonatkozó szubjektív tapasztalat és értékelés lényegében végig, a modell valamennyi lép
csőjében szignifikáns marad. A státusz-ismérvek és a nemzeti különbségek hatása válto
zatlanul dominál, emellett azonban a mobilitással kapcsolatos szubjektív érzéseknek van 
önálló szerepük a társadalmi hierarchiában elfoglalt hely értékelésében. Vizsgálatunk tár
gya pedig lényegében ez volt, a mobilitás hatását kutattuk a társadalmi helyzet szubjektív 
megítélésére vonatkozóan. Összefoglalóan azt találtuk, hogy az objektív mobilitási tapasz
talatok szerepe „elhal” a kontroll tényezők (társadalmi helyzet, nemzeti különbségek) fi
gyelembevételével, a mobilitás szubjektív értékelése viszont e kontroll tényezőktől füg
getlenül, önállóan is hat a társadalmi helyzetértékelésre.
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7. táblázat
A  szubjektív mobilitás hatása a szubjektív társadalmi helyzetre 
Nemzetközi adatok, N=13077
(A hiányzó értékek páronként kihagyva, a legalább .05 szinten nem szignifikáns becslé
sek zárójelben)

Sztenderdizálatlan becslések1
Magyarázó Mobil. Demogr. Társ. Ország Interakciók
változók stát. mobilitással

Szubjektív
mobilitás:
erős fel -.335 -.335 (-.058) -.247 -.916
felfelé (-.069) (-.059) (.034) (-.056) -.481
lefelé .131 .137 .158 .125 (.170)
erős le .435 .444 .469 .383 .715

Demográfia
nem -.173 (-.054) (-.017) (.027)
kor -.076 (.013) (.003) (-.009)

Státusz 
legfelső jöv. -1.167 -1.149 -1.050
felsőköz jöv. -.712 -.711 -.707
alsóköz jöv. -.340 -.403 -.404
iskola: felső -.455 -.536 -.732
iskola: közép -.380 -.279 -.386
hatalom -.634 -.510 -.314

Ország
Anglia -1.013 -1.174
Olaszország -1.625 -2.232
Ausztria -1.412 -1.730
Svájc -1.469 -1.839
USA -1.539 -1.529
Németország -1.569 -1.949
Ausztrália -1.600 -1.655
Magyarország -.477 -.783

Interakciók: ns.

Konstans 5.760 6.036 6.551 7.700 7.975
Adj../?2 .009 .016 .135 .242 .247

Forrás: ISSP Inequality Module, 1987.

1
2

R eferencia kategóriák: iskola: alsófok; jövedelem: legalsó kvartilis; ország: Hollandia; mobilitás: mobilitás 
A z összes demográfia és mobilitás (8), státusz és mobilitás (24) és ország és mobilitás (32) interakció bevonva.
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E globális eredmények után térjünk vissza még egyszer a magyar adatokhoz! A fenti két 
modellsorozatot megvizsgáltuk csak Magyarország esetében és néhány jellegzetes eltérést 
találtunk (lásd 8. és 9. táblázat).

8. táblázat
Az objektív mobilitás hatása a szubjektív társadalmi helyzetre 
Magyar adatok
(A hiányzó értékek páronként kihagyva, a legalább .05 szinten nem szignifikáns becslé
sek zárójelben)

Sztenderdizálatlan becslések1
Magyarázó Mobil. Demogr. Társ. Interakciók

változók stát. mobilitással2

Objektív
mobilitás:
erős fel -.402 -.399 (-.059) (.135)
felfelé -.191 -.321 (-.146) (-.198)
lefelé .257 (.036) (-.118) (-.137)
erős le (-.076) (-.002) (-.112) (-.983)

Demográfia
nem Ы 1 8 ) (-.002) (.026)
kor -.209 -.145 -.169

Státusz
legf.jöv. -.590 -.418
felsők, jöv. -.461 -.488
alsók. jöv. -.238 (-.120)
iskola: felső -.383 -.542
iskola: közép (-.163) (-.243)
hatalom -.466 (-.181)
Interakciók: ns.

Konstans 6.346 6.987 7.266 7.272
Adj.tf2 .013 .051 .091 .094

Forrás: ISSP Inequality Module, TARKI III. felvétel, 1987.

1 Ref erencia kategóriák: iskola: alsóf ok; jövedelem: legalsó kvartilis; mobilitás: mobilitás 
Z Az összes demográfia és mobilitás (8), státusz és mobilitás (24) interakció bevonva.
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9. táblázat
A szubjektív mobilitás hatása a szubjektív társadalmi helyzetre 
Magyar adatok
(A hiányzó értékek páronként kihagyva, a legalább .05 szinten nem szignifikáns becslé
sek zárójelben)

Sztenderdizálatlan becslések1
Magyarázó Mobil. Demogr. Társ. Interakciók
változók stát. mobilitással2

Szubjektív
mobilitás:
erős fel -.447 -.448 -.292 -.604
felfelé -.132 (-.100) (-.078) -.640
lefelé (-.072) (-.036) (-.016) (-.271)
erős le (.284) .317 .333 (.334)

Demográfia
nem (.004) (.047) (.092)
kor -.219 -.145 -.158

Státusz
legfelső jöv. -.568 -.593
felsőköz jöv. -.436 -.835
alsóköz jöv. -.216 -.593
iskola: felső -.350 (-.157)
iskola: közép (-.149) (-.258)
hatalom -.432 -.675
Interakciók:

Konstans 6.488 7.013 7.247 7.476
A dj.*2 .014 .058 .099 .103

Forrás: ISSP Inequality Module, TARKI III. felvétel, 1987.

1
2

Ref erencia kategóriák: iskola: alsóf ok; jövedelem: legalsó kvartilis; mobilitás: mobilitás 
Az összes demográfia és mobilitás (8), státusz és mobilitás (24) interakció bevonva.

Először, Magyarország esetében a modellek magyarázó ereje kisebb, mintegy 10 százalé
kos. Ebben szerepet játszik az, hogy itt — egy országról lévén szó — nem jelenik meg a 
nemzetek közötti különbségek hatása, de ettől eltekintve a státusz-ismérvek szerepe is 
Magyarországon valamivel kisebbnek (de legalábbis eltérőnek) tűnik a társadalmi helyzet 
értékelésében. Másodszor, ez utóbbi állítást támasztja alá, hogy Magyarországon a közép
fokú végzettség (az alapfokú iskolához viszonyítva) nem hat szignifikánsan, egyedül a fel
sőfokú végzettség javítja a társadalmi helyzet szubjektív értékelését. Sőt, az interakciós 
hatások figyelembevételekor, az objektív mobilitást tartalmazó modell esetében már a
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hatalmi pozíció hatása is elvesz, a szubjektív mobilitást tartalmazó modell esetében pedig 
megszűnik a felsőfokú végzettség szerepe, tehát az iskolázottság differenciáló hatása is. 
Harmadszor, a státusz tényezők működése mellett végig szignifikáns marad Magyarorszá
gon egy demográfiai ismérv, az életkor: a fiatalabb korosztályhoz tartozók rendre jobbnak 
ítélik társadalmi helyzetüket, mint az idősebbek. Ugyanakkor a másik demográfiai változó, 
a nem, semmiféle szerepet nem játszik. Negyedszer, a kontroll változók figyelembevétele 
után a tényleges mobilitási tapasztalatok szerepe a társadalmi helyzet érzékelésében, ha 
lehet, még kisebb, míg a szubjektív mobilitás esetében csak a felemelkedés érzete javít, a 
lesüllyedés érzete viszont nem ront a társadalmi helyzet szubjektív megítélésén. (Meg kell 
jegyeznünk, hogy ez utóbbi két táblában szereplő eredmények nem hasonlíthatók az előző 
két táblában szereplő eredményekhez abban az értelemben, hogy itt Magyarországot tisz
tán hasonlíthatnánk össze a kontroll országokkal, mivel azok a modellek szintén tartalmaz
ták a magyar adatokat. A magyar adatok és a nemzetközi adatok eltérését így lényegében 
alábecsüljük. Úgy gondoljuk azonban, a cikk információtartalmát érdemben nem sokkal 
növelné, ha bemutatnánk — az egyébként lefuttatott — regressziós modellsorozatot csak 
a kontroll országok mintáján is.)

Összefoglalás

Tanulmányunk elején utaltunk arra a közismert jelenségre, miszerint a magyar lakosság 
jelentős hányada elégedetlen társadalmi helyzetével. Adataink, mint említettük, nem te
szik lehetővé, hogy bármit mondjunk az emberek közérzetéről az 1990-es évek elején, sőt 
az általunk vizsgált jelenség közvetlen módon nem is a társadalommal, a politikai rend
szerrel való elégedettségre vagy elégedetlenségre vonatkozik, bár az interpretációs keret 
ilyen értelmű kiszélesítését nem érezzük teljesen alaptalannak. Ha viszont elfogadjuk ezt 
az értelmezési keretet eredményeink számára, akkor meg kell állapítanunk, hogy a magya
rok nemzetközileg kiugró „rossz kedve”, pesszimizmusa valószínűleg nem új keletű jelen
ség, nem egyszerűen a rendszerváltás nem kívánt következménye. Gyökerei mélyebbre és 
időben hosszabb távra nyúlnak vissza, és ennélfogva valószínűleg leegyszerűsítőek azok a 
szociológiai vagy politológiai interpretációk, amelyek ezt a tényt kizárólag olyan — egyéb
ként valószínűleg fennálló, de folyamatosan vizsgálandó — tényekkel hozzák összefüggés
be, mint a nem megfelelő mértékű és természetű polgárosodás, avagy a rendszerváltás 
veszteseinek szélesedő köre.

Elemzésünk arra irányult, hogy a társadalmi helyzet szubjektív értékelését, illetve en
nek a közérzetnek a meghatározottságát modellezzük. Ezen belül is elsősorban arra voltunk 
kíváncsiak, hogyan befolyásolja a társadalmi hierarchiában való önértékelést a társadalmi 
mobilitás, van-e a mobilitásnak valamiféle olyan „magától való” hatása (mobility per se), 
amiről például Kelley (1990) beszél. A mobilitás szerepét ezen túlmenően „megkettőzve” 
vizsgáltuk, amennyiben külön elemeztük a tényleges intergeneratív foglalkozási mobilitás
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hatását, illetve e mobilitás szubjektív érzékelésének hatását a társadalmi helyzet megíté
lésére.

Vizsgálatunk eredményeként elmondhatjuk, hogy amikor az emberek saját társadalmi 
helyzetüket értékelik, véleményük nem csupán az objektív, a szociológiában szokásosan 
mért egyenlőtlenségi tényezőkön (képzettség, jövedelem, hatalom) alapulnak — ez eviden
cia lenne —, de helyzetértékelésüket jelentős mértékben befolyásolják olyan „dinamikus” 
elemek, mint saját mobilitási pályájuk, illetve olyan globális tényezők, mint országuk gaz
dasági fejlődésének iránya (amit nevezhetnénk akár az egyes országok „mobilitásának”, 
a nemzetközi mezőnyhöz, avagy az ország korábbi helyzetéhez viszonyítva).

Eredményeinket egyrészt leíró, másrészt oksági szinten tárgyaltuk. Hasonlóan az iro
dalomban szereplő más kutatások eredményeihez, a mobilitás és más — tudati vagy ér
zelmi — jelenségek közötti kölcsönös összefüggések terén a mi vizsgálatunk alapján is 
egyértelmű, statisztikailag szignifikáns kapcsolatról számolhatunk be. Ugyanakkor az ok
sági összefüggések terén a mi eredményeink is hasonlóan mérsékeltek, hiszen a mobilitás 
önálló magyarázó ereje mindössze 1-2 százalékosnak bizonyult. Igaz, ez az önálló hatás
— főleg a szubjektív mobilitás esetében — a különböző szociológiai és demográfiai ténye
zőkön túlmenően is jelen van.

A mobilitás objektív, illetve szubjektív megközelítése alapján megállapíthatjuk, hogy 
a szubjektív mobilitás érdemben hat a társadalmi pozíció értékelésére: felfelé mobil sze
mélyek magasabban, lefelé mobilak pedig alacsonyabban értékelik saját társadalmi pozí
ciójukat akkor is, ha a mobilitásról megpróbáljuk „leválasztani” ennek objektív pozíció
változtató tartalmát.

A  nemzetközi összehasonlítás tükrében végül azt is leszögezhetjük, hogy a vizsgált je
lenség Magyarország esetében több — a fentebbiekben részletezett — ponton is eltér a 
nemzetközi kontroll országok itt szereplő mintájától. Két tényezőt említünk meg ismétel
ten: 1. Magyarország esetében — valószínűleg a nagyfokú transzlációs folyamatok miatt
— a szubjektív mobilitás az objektív mobilitásnál még inkább működőképesnek bizonyult. 
2. A szubjektív mobilitás esetén is csak a felemelkedés érzete hat szignifikánsan az egyének 
szubjektív társadalmi pozíciójára, a lesüllyedés érzete nem.

Tanulmányunk végén jelezni szeretnénk, hogy a közeljövőben lehetőségünk nyílik 
elemzésünk folytatására. Következő kérdésünk valószínűleg már nem a magyar adatok és 
a nemzetközi adatok eltérésére irányul majd, hanem a magyar adatok időbeli változására. 
Az OTKA 2517. számú, Társadalmi tudattartalmak kulturális és anyagi meghatározott
sága című kutatásunk keretében ugyanis 1992-ben, tavasszal és ősszel, két lépcsőben, 
adatokat gyűjtöttünk a TARKI-ban a társadalmi helyzet érzékeléséről, valamint az objek
tív és szubjektív mobilitásról. Ráadásul, az adatfelvétel második lépcsője ismét az ISSP 
nemzetközi összehasonlító kutatás keretébe illeszkedik, ahol gyakorlatilag megismételtük 
1987-es kérdéseinket. Ezek az adatok 1992 végére válnak elérhetővé, amikor megkezdhet
jük egy olyan időbeli összehasonlító elemzés munkálatait, amely a politikai rendszerváltás 
történetébe ágyazott 5 évre (1987-1992) kiterjedően a társadalmi helyzet értékelése és a 
mobilitás összefüggésének változásaira fog irányulni.
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Becskeházi Attila -  Kuczi Tibor

A NYILVÁNOSSÁGRÓL
Volt-e nyilvánosság az elmúlt évtizedek Magyarországán?

Mondandónk központi tézise, hogy hazánkban az elmúlt évtizedekben a társadalomról való 
— alapvetően értelmiségi — okoskodás a hatalomtól többé-kevésbé független diskurzusba 
szerveződött, sajátos „intézményesült formát” öltött, nyilvánosságként működött. A hi
vatalos ideológia kvázi-nyilvános intézményei — a sajtótól a marxizmusoktatásig — kí
sérletet tettek a nyilvános véleményformálás „gyarmatosítására”,ennek ellenére jelen volt 
a hatalomról, a társadalomról való értelmiségi eszmecsere, mint „alternatív” vagy „ellen
diskurzus”.

Az elmúl t évtizedek nyilvánossága nemcsak negatív definíciókkal (csonka, cenzúrázott, 
föld alá szorított stb.) jellemezhető, hanem pozitív módon is: a véleménynyilvánításnak, a 
köz dolgairól való okoskodásnak megvolt a maga sajátos természete, működésmódja. Nem 
arról szólunk tehát, hogy a magyar nyilvánosság miben és mennyiben maradt alatta a pol
gári nyilvánosság idealitásának, hanem arról, miként működött, működhetett valójában.

Persze ezzel nem akarunk olyasmit sugallni, hogy a polgári típus mellett elméletileg 
lehetségesnek tartjuk a nyilvánosságnak egy másik — szocialista — modelljét. A gazdaság 
piaci és szocialista működésmódja alapvetően különbözik, amit Komái a piaci és bürok
ratikus koordináció kategóriákkal jelölt. A „felépítmények” között viszont nincsenek meg 
ezek a „rendszertani” különbségek. A nyilvánosság létezésének vagy hiányának nincsenek 
rendszerspecifikus sajátosságai. Annyi viszont mégis bizonyosnak látszik, hogy mivel ná
lunk nem épülhettek ki a nyilvánosság működésének intézményei (szabad véleménynyü- 
vánítást garantáló jog, illetve ennek szellemében működő sajtó), olyan sajátszerűségei tűn
hettek elő, amelyek a nyugati társadalmakban esetleg rejtve maradtak.

Elképzeléseinket először Habermas felfogásának bizonyos elemeivel vitatkozva fogal
mazzuk meg. Szerintünk létezik a nyilvánosságnak a társadalmi struktúrából, az intézmé
nyekből le nem vezethető, ezek működéséből nem értelmezhető oldala. Röviden: azt igyek
szünk megfogalmazni, hogy a közről való okoskodás lehetősége nálunk is fennállt, noha 
hiányoztak a nyilvánosság alapvető intézményei.

Habermas szerint: „A polgári nyilvánosság az általános hozzáférés elvével áll vagy bu
kik. Olyan nyilvánosság, amelyből körülhatárolható csoportok eo ipso ki vannak zárva, 
nemcsak tökéletlen, hanem egyáltalán nem is nyilvánosság” (Habermas 1971: 126). Ezt a 
megállapítást Habermas a következőképpen alapozza meg:

1. Az általános hozzáférhetőségnek vannak „külső”, „objektív”, az egyes emberektől 
független körülményei. A társadalom minden tagjának — legalábbis elvileg — kell hogy 
legyen lehetősége arra, hogy véleményével a közönséghez forduljon, illetve a többiek nyil
vánosságnak szánt véleményét megismerje. Erre elvi garanciát a jog adhat (származásra, 
nemre stb. tekintet nélkül mindenkinek jogában áll a hangját hallatni), gyakorlati lehető
séget pedig a nyilvánosság „intézményrendszere”. Ami azt jelenti, hogy a társadalomban 
a vélemény-nyilvánításnak különböző gyakorlati lehetőségei vannak: mindenki számára
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„kéznél vannak” az újságok, pódiumok. A sajt fórumai — korábban pedig a kávéházak, 
irodalmi társaságok — azok a „helyek”, amelyek teret adtak-adnak a köz dolgairól való 
ítéletalkotásnak. Sőt, ennél többet is jelentenek: megadják a vélemények nyilvánosság
kontextusát . így a köz számára elmondott vélemény már pusztán azáltal, hogy nyilvános 
helyen hangzik el, a közre tartozónak minősül.

2. Elvileg mindenki birtokában van a nyilvánosságban való részvételhez szükséges ké
pességnek. Az érvelőképesség, a racionális gondolkodás antropológiai (nem pedig osztály 
vagy rendi) tulajdonság;, Annak a válaszfalnak a megszüntetésével, amely a reprezentatív 
nyilvánosságban a laikusokat a beavatottaktól elválasztotta, elvileg érvényüket vesztették 
a speciális illetékességek, akár öröklött, akár szerzett, akár szociális, akár kulturális ille
tékességek lettek is légyen” (Habermas 1971: 65). A nyilvánosságban való részvételhez 
elegendő a józan ész. Az illetékesség a normalitáshoz van kötve. Aki egy korszak uralkodó 
definíciója értelmében beszámítható (ilyen beszámíthatósági kritérium a legtöbb társada
lomban például a felnőttség, az írás és olvasás képessége), az részt vehet a nyilvánosságban.

Habermas persze jelzi, hogy az emberek felkészültsége közötti különbségek nem szűntek 
meg a feudalizmussal, azaz továbbra is vannak laikusok és nem laikusok, ami viszont erősen 
befolyásolja az érvelőkészség társadalmi eloszlását, de ez az egyenlőtlenség nem „rögzít
hető”, nem válhat tartós kiváltságok alapjává; a differenciák a felvilágosodásfolyamatában 
kiegyenlítődnek. Immáron a laikusok a tudással állnak szemben, ez viszont, ellentétben a 
feudális kiváltsággal, általánosan hozzáférhető mindenki számára: aki hajlandó tanulni, 
birtokba veheti. „Mivel a vitában először fel kell deríteni az igaz ítéletet, ez az igazság 
folyamatként, nevezetesen a felvilágosodás folyamataként jelenik meg. Ebben a közönség 
bizonyos részei előrehaladottabbak lehetnek, mint mások. Ezért a közönség, ha nem is tud 
kiváltságosokról, elismeri a szakembereket. Ok nevelhetik és kell is, hogy neveljék a kö
zönséget, de csak amíg érvekkel képesek meggyőzni, s amíg jobb érvekkel nem fogják őket 
magukat is oktatni” (Habermas 1971:65).

A racionalitás alkotja tehát az általános hozzáférhetőség mellett a nyilvánosság máso
dik pillérét. A nyilvánosság a vélemények érvelő kifejtése során konstituálódik, folyamat: 
a felvilágosodás folyamata, amelyben a racionalitás a különböző rétegek, érdekcsoportok 
megnyilvánulásainak „közös homlokzata”, az az általános egyenérték, amely lehetővé teszi 
a vélemények érvelési értékükön való cseréjét.

Könnyen észrevehető, hogy a fenti elképzelés strukturális modellje a liberális piacgaz
daság. Ahogy a piacon az egymástól nem függő, tehát egymásra semmiféle gazdasági, po
litikai, szimbolikus természetű nyomást gyakorolni nem tudó eladók versengenek, ugyan
úgy a nyilvánosságot is az egymással — kizárólag az érvek értékére támaszkodó — versengő 
vélemények alkotják. Ebből a párhuzamból Habermas nem is csinál titkot. Sőt a nyilvános
ságnak a múlt század végén megindult szerkezeti átalakulását egyenesen a liberális piac- 
gazdaság megszűnésével hozza összefüggésbe. Elemzése szerint a szabadverseny megszű
nésének, a hatalom gazdaságban való koncentrációjának következtében felszámolódik a 
gazdaság társadalmi jellege, elmosódik a magángazdaság és a nyilvános hatalom közötti 
különbség, — ez pedig a polgári nyilvánosság átalakulását hozza magával.
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Az eddig érintett két pont „formai” jellegű: a polgári nyilvánosság — a mindenkori 
konkrét, sajátos tartalmaktól, az éppen megvitatandó ügytől függetlenül — feltételezi, 
hogy mindenki számára elvileg hozzáférhető. A nyilvánosságban, mint jeleztük, nincsenek 
speciális illetékességek, mindenki egyenlő eséllyel vehet részt.

3. A nyilvánosság harmadik eleme tartalminak tűnik. Habermas hosszasan elemzi köny
vében a „magán” és a „köz” szétválásának folyamatát, ezen belül a fő hangsúlyt struktu - 
rális széttagolódásukra teszi. E folyamatnak mintegy végeredménye a polgári nyilvános
ság. Az analízis iránya — mint ahogy már könyve címével is jelzi — nem magának a nyil
vánosságnak a leírása, mint inkább strukturális helyének a kijelölése. Ebből következően 
folytonosan szem előtt kell tartania a társadalom egészét, hogy beszélni tudjon szűkebben 
vett témájáról., A  polgári nyilvánosság az állam és a társadalom közötti feszültségi térben 
bontakozik ki” — írja (Habermas 1971:204). így — tehetjük hozzá — a róla szóló elem
zésnek is oszcilláló mozgást kell végeznie az állam és a társadalom közötti térben. V alójában 
ebből adódik a könyv tematikus gazdagsága, és ez indokolja elsősorban a gazdaság elem
zésére szánt többszöri ’’kitérőt”. E megközelítésből adódóan az elemzés nem a közönséget 
foglalkoztató problémáknak a nyilvánosságban megjelenő különféle tematizációira irá
nyul, hanem inkább arra, hogy milyen strukturális feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, 
hogy ilyen tematizációk egyáltalán létrejöhessenek. Azért használtuk fentebb azt a meg
szorítást, hogy tartalminak tűnik, mivel valójában a nyilvánosság formai, strukturális, nem 
pedig tartalmi, empirikus meghatározását adja Habermas.

Amennyiben Habermas elemzését akceptáljuk, úgy el kell fogadnunk azt is, hogy mi
helyt a magán és a köz strukturálisan elválik egymástól, többé nem szabad, hogy problémát 
jelentsen annak megkülönböztetése, mely ügyek tartoznak az egyik, illetve a másik cso
portba.1 Mivel létükben válnak el egymástól, ez feltételezi, hogy az elválasztódás a rájuk 
vonatkozó észlelésben, értelmezésben is evidens (továbbá: a dolgok és észlelésük között 
sem lehetséges eltérés). Másként fogalmazva: a magán és a köz kettéválásával ki kell ala
kulnia valamilyen konszenzusosán elfogadott definíciónak, amely egyértelműen megszab
ja, hogy a közönség mit tekint rá tartozónak, s mit nem; az evidens tudása annak, milyen 
ügyek valók a nyilvánosság elé. Habermasnál a nyilvánosság az „ügy körüli érvek vitája”, 
amelyben magának az ügynek a nyilvánosságra tartozó mivolta nem kérdéses. Az ügyeknek 
a „helye” strukturálisan ki van jelölve; soha nem problematizálódik, hogy adott szerkezet
ben mi tartozik a nyilvánosságra, s mi nem. Ez akkor lesz kérdéses, amikor maga a köz és 
a magán strukturális elkülönülése — ami a polgári nyilvánosság egyik alapzata — válik 
problematikussá.

Ugyanakkor a tapasztalat szerint nem minden esetben magától értetődő, hogy milyen 
ügyek tartoznak a nyilvánosságra. Boltanski a Le Monde szerkesztőségének címzett — 
feljelentő jellegű — olvasói leveleket elemezve (Boltanski 1987) olyan helyzeteket vizsgál 
meg, amelyekben kérdéses, hogy azok a problémák, amelyekkel a levélírók előhozakodnak, 
elbírják-e a nyilvánosságot vagy sem. Pontosítva: a dolog kérdésessége abban állt, hogy a 
levélírók személyes ügyeiket a magánt meghaladó általános érvényű problémaként igye
keztek beállítani, noha szemmel láthatóan nem azok voltak. Ez két, radikálisan különböző 
interpretációt tesz lehetővé:
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1. A  levelek szerzői nem voltak normálisak, mivel a) nem ismerték fel a magán és a köz 
között húzódó, egyébiránt mindenki számára evidensen létező határvonalat, illetve b) a 
közt (is) érintő dologról szóltak ugyan, de nem voltak birtokában a nyilvános szereplés 
elengedhetetlen feltételének, a racionális érvelőképességnek (pl. általános érvényű, érvelő 
megfogalmazások helyett a személyes indulataiknak adtak teret).

2. A  dolgoknak nincs eleve adott, az értelmezésüktől, tálalásuktól független strukturális 
helye, így az egyénnek mindig van esélye arra, hogy bármilyen ügyet a közre tartozóként 
jelenítsen meg, illetve ilyenként fogadtasson el másokkal. A kérdést így értelmezve a zavar 
abból származott, hogy a levelek írói ’’félrekapcsoltak”, nem azokat a kódokat használták, 
s nem úgy, ahogyan ezekkel szokásosan nyilvánossá lehet tenni bármilyen ügyet. Nem az 
ügyeket, hanem a kódokat, illetve ezek használati módját vétették el. Hogy ügyüknek a 
személyesen túlmutató jelentőséget adjanak, az e céllal éppen ellentétes hatású önfelna
gyítás technikájához folyamodtak (pl. kétszer írták alá vagy aláhúzták a nevüket stb.).

Amennyiben az első pontban említetteket fogadjuk el, úgy azt a kiindulópontot választ
juk, hogy létezik a köz- és a magánügyeknek valamilyen objektív, az egyes személyektől 
független besorolási rendje. Itt azt a kérdést lehet felvetni (maradva a Boltanski vizsgálati 
témája adta példánál), hogy a levélírók ezt a rendet milyen mértékben vétették el, illetve 
milyen trükköket alkalmaztak, hogy e rend látszatát megőrizzék. A második esetben vi
szont abból kell kiindulnunk, hogy nincsenek az ügyek eleve besorolva a köz és a magán 
osztályokba. Ebből következően itt azt a kérdést lehet felvetni, hogy ha a dolgok bizonyos 
rendje nem eleve, magától értetődően a közre tartozó, akkor miként válhatnak azzá; milyen 
típusú prezentációk (prezentációs technikák) által lesz egy dologból nyilvános ügy?

A két kérdés a nyilvánosság kétféle megközelítési lehetőségét jelzi. Az egyik esetben a 
nyilvánosság úgy értelmeződik, mint a társadalom meghatározott strukturális változásai
nak folyamánya. Itt a köz köz jellege nem problematizálódik. Nem az egyéni akciókban 
konstituálódik a magán és a köz különbsége, hanem ellenkezőleg: az akciók kiindulópontját 
éppen e különbség evidenciája adja. A magától értetődően a közre tartozó dolgok nyilvá
nosnak minősülő ügyek, amelyeket a racionalitás fényénél megvizsgálnak, hogy róluk az 
érvek és ellenérvek értékei alapján ítéljenek. A másik esetben viszont a nyilvánosság nem 
az eleve a közre tartozó ügyek fölötti diskurzus, hanem a prezentáció mikéntje, megjele
nítési technika, illetve ennél több is: a dolgok a róluk való meghatározott típusú beszédben 
válnak nyilvánossá. És maga a nyilvánosság is e beszédben keletkezik.

A fenti elemzésünkkel meglehetősen közel jutottunk Némedi Dénes, illetve a Heller- 
Némedi-Rényi szerzőhármas nyilvánosságfelfogásához (Némedi 1990; Heller—Néme
di—Rényi 1990). A hivatkozott szerzők elemzésében a nyilvánosság cselekvéselméleti ka
tegória: a megnyilatkozások nem a közre tartozónak tekintett, ide besorolt tárgyak, és csak 
részben az „elhangzásuk” nyilvánosnak tekintett helye, a kontextus által válnak közüggyé. 
A megnyilatkozásokat az teszi nyilvánossá, hogy ezekbe a többiek, azaz a közönség jelen
léte is beszámítódik. „Ebben az esetben a »nyilvánosság« nem jelent mást, mint a hallgatók, 
a nézők elé való kilépést, azt, hogy a politikai aktusok annak tudatában és annak figyelem- 
bevételével történnek, hogy mások...is látják, ami történik...Vagyis bizonyos fokig abban
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az értelemben beszélünk nyilvánosságról, ahogy Habermas a reprezentatív nyilvánosságot 
leírta” (Némedi 1990: 118). Véleményünk szerint ez háromféle dolgot jelenthet.

1. A viselkedés alkalmazkodik a nyilvános megjelenést definiáló társadalmi normákhoz. 
Ez például az írásbeli közlemények esetében minimálisan a köznyelvi szabályok betartását 
jelenti: újságban, könyvben — legalábbis elvileg — helyesírási hibákat tartalmazó szöveg 
csak idézetként közölhető, azaz jelezni kell, hogy adott esetben tudatosan tértek el a nyil
vános megjelenés szabályától. Ez folytatható azzal, hogy csak bizonyos kifejezések hasz
nálata jöhet számításba. Itt is tudtára kell adni az olvasónak, hallgatónak, hogy ha nor- 
maszegés történik, ez nem véletlen, hanem valamilyen cél által szentesített: A „tiltott”, 
azaz természetük szerint a köz előtt el nem hangozható szavak nyilvánosságba emelésének 
változatos technikái vannak: idézőjel használata, körülírás, kurziválás, bocsánatkérés a 
közönségtől a kifejezés miatt, esztétikai, stilisztikai igazolás stb.

A nyilvános viselkedés szabályozására vonatkozó példák tetszés szerint gyarapíthatók 
a szóbeli közlésektől a nem-verbális kifejezésmódig pl. az öltözködésig.

A nyilvánosság színe előtti megjelenésnek a most jelzett általános társadalmi szabályo
zására vonatkozó elképzelés közeli rokonságot mutat Habermas reprezentatív nyilvános
ság fogalmával. De emlékezetünkbe idézheti Eliasnak a civilizáció folyamatára vonatkozó 
elemzését is. Mint ismeretes, Elias részletekbe menően leírja, miként alakultak ki a társa
sági (nyilvános) viselkedés szabályai, illetve hogyan idomult hozzá az ember ösztön termé
szete e szabályok betartásához (Elias 1987).

2. Mások jelenlétének a viselkedésbe való beszámítása azt jelenti, hogy a megnyilatko
zások a dialógus szabályai szerint épülnek fel. Aki a nyilvánosság elé lép, az párbeszédbe 
kezd a közönséggel; írására, szónoklatára elvben mindig születhetnek válaszok, megerősít
hetik, vitathatják a közönség soraiból. A dialógus-helyzet konstituálja az elmondott, leírt 
szövegeket. Logikai szerkezetük például nem „belső”, a téma által kijelölt koherenciát 
mutat, hanem a többiek jelenléte által strukturált felépítést. Bahtyin megfogalmazásában 
„a beszéd egész formális struktúrája is jelentős mértékben attól függ, hogy miképpen vi
szonyul az adott megnyilatkozás ama szociális közeg értéktételezéseinek feltételezett azo
nosságához, amelyhez a beszélő szólni akar” (Bahtyin 1985:250).

A nyilvánosságra szánt közlemények inkább pedagógiai, mint tudományos termé
szetűek; egy dologról sohasem annyi hangzik el, amennyit a közlője tud róla, hanem csak 
annyi amennyit a pedagógiai természetű szituáció megenged. Jelentése csak az elhangzás 
terének a beszámításával adható meg. A nyilvánossághoz forduló szövegeknek tartalmaz
niuk kell felszólításokat, felhívásokat; az alkalmazott érveket — mivel a meggyőzést szol
gálják, következésképp nemcsak „textuális”, hanem dialogikus funkciójuk is van — de
monstrálniuk kell.

A pedagógiai szituáció helyett állhatna itt politikai is, elsősorban azért, mert a nyilvá
nosság kontextusában ez a legmegszokottabb, nálunk pedig az utóbbi évtizedekben a dia
logikus jelleg — a szövegekbe való beleértés, a „kipontozott”, „kihagyott” szavak, gon
dolatok olvasókra bízott behelyettesítése — egészen mindennapi volt; szerzők és olvasók 
között valódi párbeszéd zajlott. Meglehetősen sok olyan írásmű született, amelyben a ki
fejezések, gondolatfűzések jelentésbeli rekonstrukciójához ismerni kell a tiltások és meg-
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szegesek sajátos játékát. Gyakori volt például, hogy a nyilvánosságban szereplő bizonyos 
ideológiai (szóhasználatbeli, hivatkozási stb.) elvárásoknak demonstratív módon eleget 
tett, s ennek fejében megszeghetett egy másik normát. Ebben az esetben az olvasók egy 
már kialakult szövegértelmezési hagyományra támaszkodtak az értelmezésben; tudták, 
hogy mely szavak, eszmefuttatások, idézetek alkottak dekódolás révén sajátos referencia
tartományt.

3. A  közlő megnyilatkozásával igyekszik narratív identitást teremteni (Ricoeur 1989), 
amely a nyilvános viselkedés „terméke”. Az író, beszélő szavaival, mondataival mintegy 
behálózza befogadóit, szövegének előrehaladtával létrejön az „ismerősség”. A célzások, 
utalások például megteremtik az ezeket megértők közösségét. A narratív identitás továbbá 
azt jelenti, hogy a beszélő és hallgatósága között olyan azonosság teremtődik, ami pozícióik 
felcserélhetőségét eredményezi. Bárki lépjen is a hallgatókból a beszélő helyére, „ugyan
azt” a szöveget mondja tovább, például valamely gyűlésén a szónoklat és az azt követő 
hozzászólások sorozata közti hasonlóság a narratív identitás eredménye.

A nyilvánosság cselekvéselméleti megközelítésével szemben néhány kritikai észrevétel 
is megfogalmazható. Számunkra úgy tűnik, hogy ez az elképzelés is abból indul ki, hogy a 
köz és a magán „osztályai” adottak, és ennek megfelelően létezik az emberekben ezek 
megkülönböztetési képessége is. „A »nyilvánosság« és a piac azért látszik homológnak, 
mert a cselekvők mindig képesek arra, hogy a (verbális és nem-verbális) kommunikációik
ban különbséget tegyenek a között, ami másokra is tartozik, s a között ami »magántermé- 
szetű«” (Némedi 1990:116). A különbségtevés képességével ugyan minden felnőtt ember 
rendelkezik (a felnőtt és a gyermek közötti határ többek között éppen e képesség meglétén 
vagy hiányán alapul), a társadalom tagjai között mégsincs egyenletesen elosztva ez az ado
mány. „Ez a definíciós képesség más erőforrások függvénye, elsőrendű stratégiai eszköz, 
amennyiben az, aki képes kontrollálni a nyilvánost a nem-nyilvánostól elválasztó határt, 
eleve fölényben van partnerével szemben” (Némedi 1990:120). Azaz — mint fentebb már 
említettük — létezik a köz és a magán között egy plauzibilis határ, amelyet a társadalom 
minden tagja képes „érzékelni”. Ugyanakkor bizonyos embereknek, csoportoknak hatal
mában áll ezt a határt ellenőrizni; a közre tartozó dolgok egy részét nem-nyilvánosnak 
minősíteni.

Ebben az elképzelésben kulcsfontosságú szerepet kap a titok, az a bizonytalan határ
övezet, amely a nyilvános és a nem-nyilvános között húzódik. Titok éppen azért lehetséges, 
mert létezik a dolgoknak egy „előzetes”, közmegegyezésen alapuló besorolása a köz és a 
magán osztályába; csak az az ügy minősülhet titoknak, amely természete szerint a nyilvá
nosságra tartozó. A titok fogalmát így nem az ügy tartalmi aspektusával definiáljuk, hanem 
a hatalmival. Habermasnál a nyilvánosság valamely ügy körüli vita; a fenti elképzelés sze
rint viszont az ügyek körüli hatalmi küzdelemről van szó, amely elsősorban az elrejtés és 
a leleplezés kategóriáival értelmezhető.

A titok ugyan valóban fontos mozzanata a nyilvánosság problémakörének, de csak az 
egyik lehetséges aspektusa. Ha leszűkítenénk a nyilvánosság fogalmát, s csak azokat a köz 
előtt megjelenített vélekedéseket értenénk rajta, amelyek kizárólag a politikai hatalommal 
(ennek gyengítésével vagy erősítésével) hozhatók összefüggésbe, a titok még ebben az eset

44



ben sem válna egyedüli magyarázó elvvé; legalábbis az elmúlt évtizedek történéseinek a 
megértésében nem. Egyrészt igaz, hogy a kádárizmusnak komoly erőforrása volt a titok 
(csak néhány ember előtt volt ismeretes például a külföldi adósságunk nagysága), másrészt 
azonban a politikai hatalmat értelmező-bíráló nyilvánosságnak — különösen a nyolcvanas 
évtizedben felgyorsuló — kiépülése nem annak volt köszönhető, hogy a hatalom birtokosai 
már nem tudták a titkokat megőrizni, elveszítették az ellenőrzés képességét a nyilvá- 
nos/nem-nyilvános felett. A nyilvánosság nem leleplezésként működött (bár ilyen mozza
natai is voltak), hanem sokkal inkább a hivatalos ideológiától függetlenedő, de ugyanakkor 
vele mindvégig szembenálló diskurzusokként. A nyilvánosság szuverén módon megszerve
ződött valóságértelmezések és ábrázolások együttese (ezen belül lehetnek dominánsabbak, 
az értelmiség nagyobb részét befolyásolok és periférikusabak is). A diskurzusok különböző 
nyelvekben, érvelésmódokban, prezentációs technikákban objektiválódnak, amelyek 
használata módot ad a hatalomról való „ideológiamentes” értelmiségi okoskodásra. Az 
ellen-diskurzus nem leleplez, hanem az — ideológia által — egyedül lehetségesként bemu
tatott valóság helyébe egy másikat állít. Ennek az alternatív valóságnak a tételezése nem a 
nyolcvanas évek végén kezdődött, amikor a hatalom valóban elveszítette az ellenőrzés 
lehetőségét a nyilvános/nem-nyilvános felett, hanem sokkal hamarabb.2

Jellemző ebből a szempontból a rendszerváltás után kialakult helyzet. A leleplezésre ma 
hasonlíthatatlanul nagyobb a lehetőség, mint korábban. A jelenlegi hatalomnak csekélyebb 
erőforrást jelent a titok, mint a korábbinak, hiszen kevésbé képes befolyásolni, hogy mi 
kerüljön nyilvánosságra, s mi nem. Ugyanakkor, annak ellenére, hogy sok kormányt bíráló 
nyilatkozat, cikk lát napvilágot, ez nem helyettesít egy olyan, a ma uralkodó hatalmi (nem
zeti, lokális, népi, nyelvi identitásokra építő) diskurzustól független diskurzust, amely al
kalmas kerete lenne a hatalomról való szuverén értelmiségi okoskodásnak. Jól mutatja ezt, 
hogy a rendszerváltás idején megindult publicisztikai nyelvújítás (ekkor keletkezett sza
vaink: állampárt, pártállam, modellváltás, hatalomátmentés) mára teljesen elakadt. Ma a 
hatalomról való beszéd ugyanazokat a szavakat használja, amelyeket maga a hatalom. A 
politikáról okoskodó, de ettől magát fügetlennek tudni akaró értelmiségnek — az ötvenes 
évek közállapotaihoz hasonlóan — nincs szuverén, a különvéleményét hordozni képes nyel
ve. Ezt a Torgyánról vagy Kónyáról gyártott szóviccek aligha pótolhatják. Ma — egyébként 
kiváló kvalitású — értelmiségiek is aggálytalanul leírják, hogy „vállalkozni kell”, „piac”, 
„56-os mártírok”. Ezek a kifejezések nagyon fontosak voltak egy nem-piaci társadalom
ban, ahol nem tűrték el a vállalkozást, 1956-ról pedig nyilvánosan csak a pártideológusok 
beszélhettek. Kicsit sarkítva: ebben az összefüggésben a „piac”,,,vállalkozás” szimbólumok 
voltak, az értelmiség kritikai pozíciójának szimbólumai, s nem volt deszignátumuk a ma
gyar társadalomban. Értelmiségi utópiák voltak, ahonnan le lehetett kritikailag írni a va
lóságot. Tehát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy ma már nem számít bátorságnak 
”az 56-os mártírok” kifejezés használata, hanem sokkal inkább arról, hogy e tett szuvere
nitásfoka nulla: a valóságról való politikai beszéd egybeesik az értelmiségi vélekedésekkel.

Nagy kérdés, hogy szükség van-eerre? Feladata-e az értelmiségnek, hogy a mai politikai, 
gazdasági stb. viszonyok és értékek közepette fölépítse a maga sajátos világát; kidolgozza 
a jellegzetes értelmiségi megítéléseket, reagálásokat, röviden: hogy erőfeszítések árán
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fenntartson a politikává intézményesülő hatalommal szemben különböző diskurzusokat, 
amelyek a hatalomról való nyilvános okoskodásoknak a keretét adnák.3

Problémánkhoz visszatérve: abban az értelmezésben, amelyben a titok az egyik legfon
tosabb kategória, a nyilvánosság olyan viselkedési stratégiák összességeként interpretáló
dik, amelyek a nyilvános és nem-nyilvános határvonalának ellenőrzésére, módosítására 
irányulnak. Végső soron a hatalmi harcok döntik el, hogy mi válik láthatóvá, s mi marad 
elrejtve. És a hatalmon lévő csoport annál erősebbé válik, minél többet sikerül eldugnia.

A  fentiekkel szemben az a legnyomósabb érvünk, hogy nagyon leszűkíti a nyilvánosság 
fogalmát. A titokkal kapcsolatos fejtegetéseinket is az a meggyőződésünk határozta meg, 
hogy a nyilvánosságnak nem csak hatalmi (illetve az ezt értelmező: cselekvéselméleti), 
hanem erős ismeretelméleti aspektusa is van. A kanti kérdést (ismernünk kell azokat a 
határokat, amelyeket a tudásnak nem szabad átlépnie) cselekvéselméleti szempontból a 
következőképpen lehet interpretálni: a hatalom a határ elismertetésére törekszik (meg
győz, elrejt, megakadályozza a leleplezést). Mások viszont a hatalom gyengítése, illetve 
saját befolyásuk növelése érdekében az elrejtettet napvilágra hozzák, átvilágítják a hatal
mon lévők cselekedeteit, lelepleznek. Ezzel szemben a kanti kérdés ismeretelméleti interp
retációja —Foucault fentebb jelzett értelmezését követve—ezlehet: meg kell kérdőjelezni 
a magától értetődő határokat, mivel ez olyan új valóság (diskurzus) felépítéséhez vezethet, 
amelyben a hatalom által fontosnak tartott határok teljesen el is veszíthetik a jelentősé
güket.4 A magán- és a közügyek halmazai nem magánvaló osztályokat alkotnak egyszer s 
mindenkorra adott határokkal, mivel egy dolognak éppen a nyilvánosságra kerülése, meg
vitatása által alakul ki valamilyen — nem ritkán vadonatúj — jelentése, amely átstruktu
rálhatja a köz és a magán viszonyát. Az esetek jó részében nem csupán „meztelen a királyt” 
kiáltanak (illetve tesznek meg mások mindent e tény elleplezése érdekében); jellemzőbb 
talán, hogy a nyilvános okoskodásokban konstituálódik maga az ügy is, a dologhoz való 
hozzászólások során épül fel ezen ügy nyilvános jelentése.

Jó példája lehet ennek a „Béres-csepp” ügye. Nem pusztán egy esetről van szó, amely 
nyilvánosságra került. Az ügynek a nyilvánosságban való felépülése rendkívül tanulságos. 
A dologhoz nagyon sokan szóltak hozzá; értelmezték orvosi, természettudományos szem
pontból éppúgy, mint nemzeti tehetetlenségünk újabb megnyilvánulásaként (például ter
jedt egy időben a hír: a japánok fillérekért megvásárolták a szert s már gyártják is). A szóban 
forgó ügy fókuszálta a korábban csak elszórtan létező, nem manifeszt politikai, értelmiségi 
véleményeket, s ezzel esetleg új értelmezésekre, belátásokra nyílt mód. Nemcsak leleple
ződött valami addig is sejtett azzal, hogy átkerült a titkok osztályából például egy minisz
tériumi engedélyezési procedúra a nyilvános dolgok osztályába, hanem addig nemlétező 
társadalomismeret is keletkezett.

A hetvenes-nyolcvanas évek számtalan példát szolgáltatnak a nyilvánosság ismeretel
méleti aspektusára. A racionális redisztribúció kifejezés nem sokkal megszületése után 
bekerült az értelmiségi szóhasználatba. Szelényi a fogalmat a szocialista berendezkedés 
modellálására vette át a gazdaságtörténeti irodalomból. E kifejezésnek azonban nagyon 
sokféle használatmódja terjedt el: analitikus, leíró, értékelő stb. Karrierjét nem leleplező 
jellegének köszönhette, nem annak, hogy valamely, a hatalom által (az addigi elemzések
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elől) gondosan elrejtett dologra felhívta a köz figyelmét, hanem sokkal inkább annak, hogy 
a társadalomról való értelmiségi okoskodásnak egészen új lehetőségeit teremtette meg. A 
kifejezés megnyitott az ideológia által konstruált valóságtól független, de azt mégis rom
boló diskurzust.

Ez utóbbi példa jól illusztrálja a nyilvánosság ismeretelméleti aspektusát, amely külö
nösen az elmúlt évtizedek körülményei között volt jelentős. A társadalomról való értelmi
ségi okoskodás nyilvános helyei nem a napilapok, a rádió és a TV voltak (illetve ez. 
utóbbiaknak legfeljebb csak a jellegzetes rétegműsorai), hanem elsősorban a folyóiratok. 
Ez egyben azt jelentette, hogy a nyilvános beszéd valamilyen módon mindig tudományos 
beszéd is volt; a mondanivaló kifejtése, az érvelésmód a tudomány specifikus normáihoz 
is igazodott. A cikkíró, a rádióban nyilatkozó tudós pl. olyan kifejezéseket, érveket hasz
nált, amelyeket „hétköznapi észhasználattal” nem lehetett cáfolni, mivel ezek igazságkri
tériumai a tudományon belül definiáltak. A „redisztribúció”, „második gazdaság” kife- 
fejezésekről lesiklik a mindennapi kritika, legyen az egyébként bármilyen racionális is. A 
társadalomról való okoskodás itt tehát nemcsak bizonyos ügyek körüli vitát jelentett; a 
tudományok megismerő funkciója is alkotóeleme lett a nyilvánosságnak.

A társadalomról való nyilvános okoskodás nyelve teljesen átalakult a nyolcvanas évek
ben, s így lassan elszakadt a tudományoktól. Az évtized elejétől kezdődően fokozatosan 
kiépült nálunk is egy szuverén publicisztikai, újságírói jellegű valóságlátás, illetőleg az ezt 
kifejező nyelv. Lassan létrejött a dolgok észlelésének, megítélésének, a reagálásmódoknak, 
kérdezéstechnikáknak, a leleplező megfogalmazásoknak, hangsúlyváltásoknak, röviden: a 
hatalomtól való új típusú értelmiségi távolságtartásnak az egyéni intellektuális teljesítmé
nyektől (a rámenősségtől, bátorságtól, verbális leleménytől stb.) viszonylag független „pub
licisztikai mintázata”. Aki ezt megtanulta, az képessé vált a hatalomról való, de tőle füg
getlen beszédre; birtokába jutott az értelmiségi különvéleménynek. A mai ügyek körüli 
vitákban a nyilatkozók a józan belátásra hivatkoznak, azaz lényegében a hétköznapi ész
használatra támaszkodnak.

A nyilvánosság ismeretelméleti aspektusa azzal a leggyakoribb és legelfogadottabb 
megközelítéssel szemben (illetve inkább: mellett, ezt árnyalandó) fogalmazható meg, hogy 
a nyilvánosság a hatalmi harcok eredőjeként írható le. E felfogás szerint a kultúrpolitiká
nak voltak liberálisabb és az elnyomásban durvább korszakai, a hazai nyilvánosság pedig 
ennek megfelelően alakult. Alkalmanként többet ki lehetett mondani, máskor pedig még a 
megszokott kevesebbet sem. Ennek a folyamatnak a konkrét alakulását a politikai hatalom 
és az értelmiségi osztály (illetve ezen belül a különböző értelmiségi csoportok) küzdelmei, 
kiegyezései szabták meg. Az pedig már némiképp politikai ízlés dolga, hogy az egyes értel
miségi csoportosulásoknak milyen szerep tulajdonítható.

Ez az értelmezés bőven adatolható, mivel múltunkban szép számmal akadtak megszün
tetett folyóiratok, szétzavart szerkesztőségek, szilenciumra ítélt írók. S bőven voltak tiltott 
témák és szavak is. Azaz valóban leírható a hol szűkebbé, hol tágasabbá váló nyilvánosság 
története mint a politikai történések integráns része.

Jellemző ebből a szempontból, hogy a nyolcvanas évek magyar szociológiája a most 
jelzett szemléletmódhoz hasonlóan reflektált saját korábbi történetére. Önmaga kialaku
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lásában, térnyerésében az intézményesülését tekintette a legfontosabb (sőt talán az egye
düli) dimenziónak. Ebben az értelmezésben az „alapítók” politikai, s nem pedig tudomá
nyos teljesítményére esik a hangsúly, akik képesek voltak különböző harcok és enged
mények árán az ötvenes években diszkreditált szociológiának helyet csinálni a felsőokta
tásban és a tudományos élet intézményrendszerében.

Nincs vitánk a szociológia hazai történetének, és tágabban: a nyilvánosságnak ilyetén 
értelmezésével. Kétségkívül létezett ilyen aspektus, valóban dúltak a tudományszak intéz
ményesülése körül viharok. És kétségkívül fontos a hatalmi mező ismerete (vagy legalábbis 
beszámítása) a 10-15-20-25 évvel ezelőtti szociológia intellektuális teljesítményének a 
megértéséhez is. Ugyanis nem valószínű, hogy például a hatvanas évek „osztálytagozódás- 
sal”, „rétegződéssel ” kapcsolatos elképzeléseit a mai kutató elvont tudományos igazságkri
tériumok alapján helyesen meg tudja ítélni. Nyilvánvalóan be kell számítania, hogy adott 
politikai-cenzurális feltételek mellett milyen lehetőségek adódtak a szociológusok előtt.5

Vitánk van viszont azzal a közkedvelt értelmezéssel, amely a szociológia hazai teljesít
ményét kizárólagosan a politikai lehetőségek, illetve lehetetlenségek dimenziójában he
lyezi el. Ez esetben egy 10-15 évvel ezelőtt született írást csak abból a szempontból lehet 
értékelni, hogy kihasználta-e szerzője a rendelkezésre álló mozgásteret vagy sem. Alatta 
maradt a lehetőségeknek, tágította, vagy pedig egyszerűen figyelmen kívül hagyta ezeket 
és ellenzékbe vonult. Vitánk van ezzel, mivel a szociológia nem egyszerűen arról beszélt, 
amiről a hatalom nem szeretett (illetve egyes képviselői esetében épp ellenkezőleg: amiről 
szeretett) hallani. Röviden: a szociológiának volt saját, a politikától független története.

A szociológiáról fent elmondottakat a szélesebb nyilvánosságra vonatkozóan is igaznak 
tartjuk, már csak azért is, mivel — mint az imént említettük — tudományunk a modemitás 
diskurzusaként keretét adta nem csak a szűkebb szakmai, hanem a szélesebb értelmiségi 
okoskodásnak is. Megítélésünk szerint még a hatalom által leginkább ellenőrzött területe
ken sem elegendő, hogy az itt érvényre jutható nyilvánosságot kizárólag a politika kény
szerű vagy önkéntes engedményeiből vezessük le. Nem vitatjuk, hogy bőven voltak a nyil
vánosság számára hozzáférhetetlen ügyek, voltak tabutémák. A három „T” nagyon is va
lóságos volt. Az, hogy mikor, miről eshetett szó, kielégítően ábrázolható a politika törté
netének a kultúráról szóló fejezetében. Mégis, nyilvánosságunk változásai ebből mara
déktalanul nem vezethetők le. Az a sajátos értelmiségi látásmód, valóságértelmezés, amely 
a színházi előadásokban, filmekben, a szociográfiában, publicisztikában kiformálódott, 
vagy az olyan — a hatalométól nagyon is különböző — felfogásban, amely például a raci
onális redisztribúció, legitimáció kifejezésekbe sűrítve megjelent, aligha érthető meg az
zal, ha a három „T” valamelyik osztályába besoroljuk.6 Nemcsak annyit jelentenek, hogy 
meddig mentek el a dolgok kimondásában, hanem ennél jóval többet.

Az elmúlt két évtized nyilvánosságának most jelzett értelmezésével szemben elméleti 
jellegű kifogások is emelhetők. Ez a felfogás abból a ki nem mondott feltételezésből indul 
ki, hogy a közre tartozó dolgok olyan létezők, olyan „készen talált ügyek”, amelyekről a 
beszédet a kommunista hatalom igyekezett megakadályozni, elterelni, manipulálni. Esze
rint az elmúlt évtizedekben létezett a nyilvánosságra tartozó dolgoknak egy meghatározott 
— tulajdonképpen felsorolással is megadható — köre, ezek egy részének a haszálata felett
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a hatalom rendelkezett, a „maradék” pedig nyilvánosságra kerülhetett. A közre tartozó, 
ám tiltott vagy titkolt, illetve a publikálható ügyek konkrét eloszlása a mindenkori hatalom
engedékenységének a függvénye volt.

Az elmúlt két évben lezajlott változások is ezt az elképzelést látszanak igazolni. Mihelyt 
elvonult a hatalom árnyéka a köz dolgairól, ezek nyomban napvilágra kerültek; az addig 
csonka, részleges nyilvánosság azonnal kiegészült, kiteljesedett. A nyilvánosságban részt
vevők isennek megfelelően fogták fel a feladatukat: lerántottáka leplet az addig homályban 
lévő ügyekről, személyekről; egyesítették a nyilvánosságnak az addig mesterségesen ket
téválasztott részét.7 A jelen és a közelmúlt újságírói hitvallása a leleplezés. (Ezt nemcsak 
a nyilvánosság tematikájának, hanem a nyelvezetének az átalakulása is jól mutatja. A 
korábbi „körülményeskedő”, tudományos vagy éppen esszé jellegű megfogalmazásokat, 
érvelésmódokat felváltotta a mondanivaló „kendőzetlen”, „nyers” tálalása. Itt a hangsúly 
nem a megnyilatkozás miként jére, hanem mijére esik. Nem a prezentáció fontos, hanem a 
rámutatás. Mondanunk sem kell, hogy az „egyszerű”, „kendőzetlen”, rámutatáson nyugvó 
igazságok is egy bizonyos módon prezentálódnak, noha az „egyszerűséggel” éppen ez fe- 
dődik el.)

Ebben a struktúrában találja meg a helyét a második nyilvánosság fogalma is. A közre 
tartozó ügyek repertoárjából, azokról a dolgokról, amelyekről nem lehetett beszélni a hi
vatalosan engedényezett nyilvánosságban, szó esett a szamizdatban. A szamizdat ellentéte, 
de egyben kiegészítője is az elsőnek; ketten együtt „tartalmazzák” a köz elé kívánkozó 
ügyek halmazát. És főként: összeköti őket a nyilvánosságban használt tudományos jellegű 
köznyelv. E problémára is igaz, amit Szabolcsi Bence a zenei köznyelvvel kapcsolatban 
fogalmazott meg: a zenei köznyelv „a nagy művet és a »középső átlagos«, és a »névtelen« 
műveket kortársként, közös «jelrendszerben« egyesíti” (Szabolcsi 1968:8). A szamizdat 
irodalomban megjelent gondolatok, fogalomalkotások használata nem állt meg annál a 
szűkebb körnél, amelynek tagjai ezeket írták, illetve rendszeresen olvasták. Bekerültek 
társasági beszélgetésekbe, beleszövődtek egyetemi előadásokba, szemináriumi eszmecse
rékbe, sőt némelyek megjelentek az első nyilvánosságban is. Azaz: a szamizdat — minden 
korlátozás ellenére— bekerült az értelmiségi vélemények csereforgalmába, a nyilvánossá
got alkotó beszédfolyamba. Persze volt határ, a nyilvánosság hatalmi tagoltsága létezett, 
de ez a határ folyamatosan rombolódott.

A fentebb leírt értelmezésben ráismerhetünk a dolgozatunk elején jelzett nyilvános
ság-felfogásra, arra, amelyet elemzésünkben leginkább Habermasnak tulajdonítottunk. 
Azzal a különbséggel, hogy Habermasnál a közre tartozó ügyek természetes, magától érte
tődő, meg nem kérdőjelezett rendet alkotnak; a nyilvánosság az ebbe az osztályba tartozó 
ügyek körüli vita. A fentebb vázolt elképzelés szerint viszont a nyilvános és nem-nyilvános 
„természetes” határát a hatalom „korrigálja”. Emiatt az értelmiség egy része erőfeszíté
seket tesz a „természetes” határ helyreállítására: a közre tartozó ügyeket mindenáron a 
köz elé igyekszik vinni; a politikai hatalom viszont ezt kisebb-nagyobb mértékben, de fo
lyamatosan akadályozza.

Ezzel szemben mi azt az álláspontot képviseljük, hogy a nyilvánosság az elmúlt két-há- 
rom évtizedben nem egyszerűen egy eleve adott téma-repertoár volt, amelyből mindig
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annyi kerülhetett szóba, amennyit a politikai „kömyülállások” megengedtek. Felfogásunk 
szerint a közügyek a róluk való beszédben születnek meg. A társadalomról való értelmiségi 
diskurzusokban szerveződik meg a megnevezések, igazolások, prezentációk hagyománya, 
amely ezután már „kötelezően” megszabja az ügyeket nyilvánosan megvitatok nyelvét, 
fordulatait, példaanyagát. Persze volt egy sor tabu, aminek a szóba hozását meggátolta a 
hatalom. Sokkal árnyaltabb lett volna a diskurzus, ha a szovjet katonai jelenlét, 1956 stb. 
az elmúlt évtizedekben bekerülhetett volna a társadalomról való nyilvános értelmiségi 
okoskodásba. Bár éppen a tabuk feloldása utáni helyzet mutatta meg világosan, hogy bizo
nyos szavak szabad használata önmagában még milyen kevés.

Jegyzetek

1 Kant az ész nyilvános használatát megkülönböztetetté az ész magánhasználatától. „Saját 
eszünk nyilvános használatának azt nevezem, ha egy tudós azotvasók teljes közösségének 
színe előtt gondolkodik. Magánhasználatának azt, amit egy bizonyos rábízott, polgári 
tisztségben vagy hivatalban tehet az eszével” (Kant 1974: 82). Kant az ész nyilvános 
használatának két feltételét említi: a szabadságot és a nyilvános észhasználat képességét. 
Ehhez harmadikként járul még, hogy az egyénnek meg kell tudnia különböztetni a nyil
vánost a magántól. így a katonatiszt nem tűnődhet hangosan feljebbvalója parancsain, a 
pap nem vonja kétségbe a katekizmust a hívek előtt stb.; ezekről nyilvánosan csak akkor 
okoskodhatnak, ha nyilvános „helyzetben” vannak: tudósként, közönség előtt. Foucault 
ez utóbbi problémát így fogalmazza át: „De ha Kant kérdése abban állt, hogy tudnunk 
kell, milyen határokat nem szabad a tudásnak átlépnie, a kritikai kérdés ma szerintem 
pozitívvá változott vissza: az a kérdés, hogy abban, ami számunkra egyetemesként, szük
ségszerűként, és kötelező érvényűként jelentkezik, milyen szerepet játszik az egyedi, a 
kontingens, és az, ami önkényes korlátok terméke?” (Foucault 1991: 107) Azaz 
—visszatérve Kant szóhasználatához — nincs egyszer s mindenkorra szóló megkülön
böztetés az ész rnagánés nyilvános használata között. A határt újra és újra tematizálni 
kell. Az elmúlt évtizedek nyilvánossága is végeredményben a határ folyamatos kérdésessé 
tétele volt: az egyetemes és például a geopolitikai szükségszerűség, valamint az egyedi, 
önkényes határának keresése.

2 A hetvenes évek egyik leghatásosabb, az értelmiségi közvélekedést erőteljesen befo
lyásoló diskurzust a szociológia adta, amely, a hivatalos ideológia társadalomképével 
szemben a közönség szemében egyedül hitelesnek elfogadott valóságot ábrázolt 
(Becskeházi-Kuczi 1992).
A kérdés megválaszolásához először tisztázni kellene, hogy létezik-e a magyar társada 
lomban ma az a hagyományos értelmiség (értelmiségi szerepfelfogás), amely a fent jel
zetteknek eleget akarna és tudna tenni.
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4 Jól példázza ezt, hogy a filozófiára támaszkodó —fogalmakat, érveket innen kölcsönző 
— értelmiségi okoskodás az ideológia által megvont értelmezési, jelentésadási határokat 
vitatta. A szociológiából merítő társadalomértelmezés viszont az ideológia fogalmai által 
adott valóság egészét vonta kétségbe, s helyette egy másik valóságot prezentált. Ebben a 
diskurzusban egy sor határt kijelölő fogalom elveszítette a jelentőségét, a szociológiai 
társadalomábrázolás például nem ütközött abba az ideológia számára kulcsfontosságú, 
tehát határ kérdésbe, hogy van-e elidegenedés a szocializmusban.

5 Bár a hetvenes évtizedre ez az összefüggés is megváltozott. Számos olyan iskola-, üzem,- 
történetszociológiai, elméleti munka született ebben az évtizedben, amelynek megértése 
nem igényel semmiféle beszámítást.

6 Itt emlékeztetünk arra a fentebb megfogalmazott állításunkra, hogy a szavakban a dis
kurzus során fölhalmozódott a hatalomtól való függetlenség.

7 Ma már ezt a felfogást sokan a hatalomgyakorlás szintjére igyekeznek emelni. A múlttal 
való elszámolást, a „bűnösök” felelősségrevonását követelők abból indulnak ki, hogy nem 
kell mást tenni, mint félrehúzni egy függönyt, s az eddig láthatatlan azonnal lelepleződik. 
Pedig nyilvánvaló, hogy a mostani mútba visszatekintés (csakúgy, mint minden ilyen 
aktus) a múlt konstrukciója. A jelen nézőpontjából nem feltárul valami eddig nem látott, 
hanem prezentálódik: létrejön az új diskurzusban. Az így feltárt igazságok csak a mai 
nyilvánosság retorikájában igazolódnak.
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Heller Mária -  Némedi Dénes -  Rényi Ágnes

NYILVÁNOS STRATÉGIÁK ÉS NYILVÁNOS SZABÁLYOK
(Megjegyzések Becskeházi Attila és Kuczi Tibor nyilvánosságról szóló 
esszéjéhez)

A legteljesebb mértékben egyetértünk a szerzőpárosnak azzal a megállapításával, hogy az 
elmúlt évtizedek nyilvánossága „nemcsak negatív definíciókkal jellemezhető”, hogy „a 
köz dolgairól való okoskodásnak megvolt a maga sajátos természete, működésmódja”. 
(39.1.) Csak ennek az elismerésével konstituálódik az a tudományos tárgy, amelyre ők is, 
mi is gondolunk, ha az „elmúlt évtizedek nyilvánossága” kifejezést használjuk. A kérdés 
az, hogy amikor ugyanarra gondolunk, ugyanarról beszélünk -e.

A cikkükkel kapcsolatos megjegyzéseink három kérdést érintenek:
1. kifejtjük álláspontunka t arról, hogy a „nyilvános” és a „magán ” közti „határt ” lehet-e 

adottnak tekinteni;
2. kitérünk „cselekvéselméletinek” nevezett felfogásunk néhány általuk nem érintett, 

de fontos elemére;
3. néhány észrevételt teszünk az államszocialista korszak nyilvánosságával kapocsolat- 

ban.
1. Becskeházi Attila és Kuczi Tibor cikkük elején azt a benyomást keltik, hogy ezt a 

nyilvánosságot mint intézményrendszert értelmezik. Ezt az félreértést azonban hamar el
oszlatják, s az övékétől eltérőnek vélt elképzelések (köztük a mi néhány tanulmányunkban 
találhatók) kritikája után végül is olyan koncepciónál kötnek ki, amelyet általunk nem 
teljesen átlátott okból ismeretelméletinek neveznek (47.1.). A következőkben elsősorban 
arra törekszünk, hogy tisztázzuk, valóban abban különbözik-e a mi felfogásunk a szerző
párosétól, amit ők megjelölnek.

Úgy gondolják, hogy Habermas elemzéséből a magán és a köz strukturális elválása kö
vetkezik, az, hogy többé nem jelent problémát, mely ügy tartozik az egyik vagy másik 
csoportba (41.1.), s úgy vélik, hogy mi is „adottnak” vesszük a köz és a magán határait (44.1.). 
Erről természetesen Habermasnál és nálunk sincs szó. Ami Habermast illeti, nincs értelme 
itt szöveginterpretációs vitába belemenni; ami minket illet, felfogásunk kiderül abból is, 
amit tőlünk idéznek. Arról beszélünk ugyanis, hogy a cselekvők képesek arra, hogy a nyil- 
vános/nem-nyilvános határát „kezeljék”, azaz definiálják, s ez a képesség „más erőforrá
sok függvénye, elsőrendű stratégiai eszköz, amennyiben az, aki képes kontrollálni a 
nyilvánost a nem-nyilvánostól elválasztó határt, eleve fölényben van partnerével szemben” 
(Némedi 1990:120).

Ez nem jelenti azt, hogy bárki teljesen szabadon és önkényesen definiálhatná, hogy mi 
az, ami „ügyeiből” a nyilvánosságra tartozik (ennyiben abszurd lenne azt állítani, hogy 
„maga a nyilvánosság is e (t.i. a dolgokról való) beszédben keletkezik” 42.1.). A szerzőpáros 
által idézett Boltanski-tanulmány igen jól dokumentálja, hogy müyen akadályokat kell 
leküzdenie annak, aki valamilyen „ügyet” nyilvánossá akar transzformálni. Ha nem így 
lenne, azt kellene feltételeznünk, hogy a témák, témaartikulációk, témakonstrukciók el
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oszlása a lehetséges kommunikációs helyzetek között esetleges, véletlenszerű, semmiféle 
szabályosságot nem mutat. Az is könnyen belátható, hogy az embereknek vannak — töb- 
bé-kevésbé homályos és persze társadalmi hovatartozástól, érdekhelyzettől és még sok 
egyébtől függően némileg eltérő — képzeteik arról, hogy milyen kommunikációs helyzet
ben lehet közvetlenül személyes kérdésekről beszélni, és mikor szükséges a dolgot „üggyé” 
transzponálni. (Ahhoz, hogy a magánügyet közzé tegyék, előbb „közössé”, közüggyé kell 
tenni.) A „kontextus” tehát, amelyben a nyilvánosság elé szánt közlések elhangoznak, ke
ményen korlátozza a cselekvők lehetőségeit, noha nem adja meg konkrétan a nyilvános 
kommunikáció tematikus-tartalmi határait.

Fontos tehát a cselekvők tág értelemben vett kompetenciáit, különféle „tőkéiket” mint 
korlátozó tényezőket tekintetbe venni. Erről Becskeházi és Kuczi nem tesznek említést, de 
nyilván maguk is úgy gondolják, hogy az „elmúlt évtizedek” (használjuk inkább a némi 
elméleti igényt is megtestesítő „államszocialista korszak” kifejezést) nyüvánosságában 
ezek a specifikus és státusfüggő kompetenciák messzemenően meghatározták, hogy ki mit 
és hogyan tudott nyilvánossá „tenni”. Mint nyilvánvaló példára utalhatunk arra, hogy az 
ún. közéleti vitákban e korszakban eltérő lehetőségei voltak az irodalmi és a szakértői 
értelmiségnek. Az egyik éppen mert semmilyen speciális kompetenciával nem rendelke
zett, úgy érezte, hogy bármihez hozzászólhat, a másik viszont hozzászólási jogát sajátos 
szakértelemmel indokolta.1 Mindez persze kombinálódott a bürokratikus-hatalmi struk
túrák nyomásával, s így tehetett szert nyilvánosságalakító, határokat definiáló szerepre a 
gazdasági vitákban a közgazdász értelmiség, a népesedési vitákban az irodalmi értelmiség. 
Arról meg nem is kell beszélni, hogy értelmiségi kompetenciák híján a „nép szava” általá
ban kívülrekedt a nyilvánosság határain, de ez nagyjából minden „modern” társadalomban 
így van.

Teljesen kézenfekvő, hogy a politikai és bürokratikus struktúrák korlátozzák a nyilvá- 
nos/nem-nyilvános határának megvonására irányuló törekvéseket, illetve mint a „nyilvá
nosság-játék” aktív résztvevője, a „hatalom” is konstruálja a határokat. Ez így nagyon 
absztrakt: mindenki tudja, hogy a az államszocialista korszakban — jóllehet formálisan 
Magyarországon cenzúra nem létezett — a „hatalom” tudatosan és aktívan kontrollálta a 
nyüvánosság határait minden tekintetben: tematikusán, a vélemények és a megszólalók 
körének korlátozásával. Nem egészen értjük ezért, hogy a hatalmi harcok előtérbe állítá
sával szemben (Becskeházi és Kuczi ezt a kritikát bizonyára nem nekünk szánják, mert 
minket igazán nem érhet a vád, hogy túl sokat foglalkoztunk volna a hatalom nyilvános
ságbeli akcióival) mi a kifogásuk (46.1.).

Az természetesen lehetséges, hogy egy értelmiségi csoportnak sikerül valamely előze
tesen létezett „határt” lényegtelenné tenni, azaz beszélni valamiről, amiről korábban nem 
lehetett. Sőt, éppenséggel ezeket az akciókat írja le (majd) az államszocialista nyilvánosság 
története. Egy-egy ilyen sikeres „határmódosítás” azonban nem jelentette azt, hogy min
den, a hatalom aktív közreműködésével kialakított „határ” „elveszítette jelentőségét”, 
mint ahogy a rendszerváltás sem jelentette a nyilvánosság hatalmi kontrolljának a végét 
— csak bizonyos módszerekét, eljárásokét.
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2. Becskeházi ésKuczi a nyilvános beszéd „cselekvéselméleti” megközelítése képvise
lőinek nevez minket — nem megalapozatlanul. E „cselekvéselméleti” megközelítés volna 
hivatva arra, hogy megadja azokat az eljárásokat, amelyekkel — a fentebb jelzett korlátok 
közt — a cselekvők a nyilvános/nem-nyilvános eleve nem adott határát megkonstruálják. 
A szerzőpáros három mozzanatot emel ki ezek közül: a normákhoz igazodást, a dialógus 
szabályainak meglétét és a nyilvános identitás kialakításának törekvését (43-44.1.). Talán 
nem sikerült eddigi írásainkban megfelelően hangsúlyoznunk, hogy mi természetesen szé
lesebben fogjuk fel a nyilvános beszédet, nem tartjuk redukálhatónak erre a három aspek
tusra. Élve azonban az alkalommal, a normák és a dialógusszabályok kérdéséhez fűznénk 
megjegyzéseket.

Bár a „cselekvéselméleti” címkét nem utasítjuk el, korántsem beszélnénk fenntartások 
nélkül a „nyilvános megjelenést definiáló társadalmi normákról'', azaz nem a homo 
sociologicus normatív cselekvésmodelljében gondolkodunk. A már jelzett fenntartások- 
kai elf ogadjuk, hogy „a közügyek a róluk való beszédben születnek meg” (50.1.). Ez viszont 
feltételezi, hogy a cselekvők stratégiailag viszonyulnak a „normákhoz”. Érdemben ez azt 
jelenti, hogy a cselekvők bonyolult „játékokban” vesznek részt, amelyek többek közt azért 
bonyolultabbak, mint a közönséges társasjátékok, mert maguk a „játékszabályok”, tehát 
a „normák” is eszközként szerepelneka stratégiai interakcióban (amit а homo sociologicus 
hagyományos modellje kizár). Ezt az teszi lehetővé, hogy a „normák” a dolog természetéből 
következően sosem egyértelműek.

A „szocialista” mint kritérium (szocialista életmód, szocialista jövő, szocialista ember 
stb.) sosem volt világos, de hosszú ideig előírás, azaz „norma” volt, hogy ami jó vagy helyes, 
azt a nyilvánosságban mint „szocialistát” kell reprezentálni. Innen ered a hatvanas évek 
vitáinak bú jócskája, a nem szeretett dolgok szocialistaságának elvitatása és a saját állás
pont „igazi” szocialista voltának bizonyítása. A „frizsiderszocializmus” közmondásos, de 
nem egyedüli terméke ennek a stratégiai interakciónak. Ilyen értelemben azt, hogy a nyil
vános viselkedés „szabályozott”, mindig fenntartásokkal kell értenünk. A nyilvános cse
lekvő sosem „szabad”, de a normák sem kötik meg teljesen, játszhat velük és kijátszhatja 
őket (így a normák maguk is változnak), s mindez a cselekvők (ideértve most a hatalmi-bü
rokratikus intézményi „cselekvőket” is) közti stratégiai interakciókba ágyazódik be.

Ráadásul számos olyan szabályszerűség vagy kvázi-norma figyelhető meg a nyilvános 
viselkedésben is, amely nem jelenik meg a cselekvők (jelen esetben a megszólalók) reflexív 
tudatában. Jól bejáratott és széles körben elfogadottnak látszó magatartásf ormák abszolút 
magától értetődőnek tűnhetnek, holott az adott társadalmi és hatalmi kontextus „önké
nyes” „szabályainak” felelnek meg, nem a „normális” cselekvő „természetes” reakciói 
közé tartoznak.4

A normák ilyen stratégiai kezeléséből a nyilvánosság „alku-modellje” következik (lásd 
Heller-Némedi-Rényi 1990b: 112).

A dialógus szabályai, amelyekre Becskeházi és Kuczi (a 43. lapon) utalnak mint a 
„cselekvéselméleti” megközelítés egyik alapmozzanatára, valójában két, nagyon eltérő 
szinten értelmezhetők. Az első szint az, amelyet szövegükben részletesebben elemeznek, s 
ez a szint szorosan kapcsolódik a normák, a nyilvános stratégiai interakció problémájához.
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Teljes joggal utalnak arra, hogy a nyilvános közlés olyan szabályoknak engedelmeskedik, 
amelyek általánosabbak, mint az adott nyilvánossághoz kapcsolódó normák. Ők „pedagó
giai szituációról” beszélnek. Pontosabb lenne, ha retorikai eljárásokról beszélnénk, a meg
győzés, a pozitív önkép kialakítása, a hízelgés, sejtetés, a gyanakvás felébresztése ősrégi 
eszközeiről. Ezeket régen tanították, de a retorika mint tantárgy kiveszése vagy összezsu
gorodása nem azt jelenti, mintha az eszközök iselsorvadtak volna. Ellenkezőleg: a nyilvános 
beszélő ugyanúgy spontán retorikával él, ahogy Jourdan úr prózában beszél. A retorikai 
eszköztár minimuma a nyilvános szereplő kompetenciájának egyik elengedhetetlen alko
tóeleme, s feltehetőleg a nyilvános szituáció struktúrája felől érthető meg.

A dialógusnak vannak azonban másfajta „szabályai” is. Ezeket — Habermas nyilvá
nosság-könyvére támaszkodva — egy ízben a nyilvánosság „tulajdonképpeni”, ideáltipi - 
kus modelljeként próbáltuk megfogalmazni (Heller-Némedi-Rényi 1990Й: 111). Ez az a 
modell, amelyben a nyilvános viták kimenetelét a „jobbik érv” dönti el, ahol tehát a sze
replők őszinték (interakcióik nem stratégiai jellegűek), a vita szabadságának legfeljebb 
triviális empirikus korlátái vannak, hatalmi tényezők nem játszanak szerepet stb. Ez nyil
vánvalóan borzasztóan normatív, ideális elképzelés, amelyet már csak a „társadalmi nor
mák” kapcsán fentebb tett megjegyzéseink miatt sem lehet a nyilvános beszéd normatív 
szabályozásának valóságos modelljeként felfognunk.

Fel lehet azonban tételezni — ismét csak Habermasra, de későbbi munkáira5 támasz
kodva —, hogy a nyelvi kommunikációban léteznek olyan „metanormák”, amelyek lehe
tővé teszik, hogy a beszélők elvileg egyetértésre juthassanak a tekintetben, mely közlés 
igaz, mely norma helyes és melyik cselekvő őszinte. Belátható, hogy ezek a beszédmegértés 
„transzcendentális” feltételei. Ha léteznek ilyen „normák”, akkor a nyilvános komuniká- 
ció számára is elvileg rendelkezésre állnak az eszközök, amelyekkel a kölcsönös manipu
láció stratégiai játszmáját a kölcsönös felvilágosítás folyamatává alakíthatja. Ebben az 
esetben a kommunikációban felszabadító potenciál rejlik. Ebből következően az államszo
cialista korlátozott nyilvánosság nem egyszerűen azért bírálható, mert bizonyos tapasz
talatilag azonosítható nézeteket, meglevő értékeket, létező csoportokat nem engedett 
szóhoz jutni, azazpolitikailagdiszkriminált, hanem azért, mert antropológiailag egyetemes 
és ilyenként abszolút normákat sértett.

Ez a csábító, inkább morálfilozófiai mint szociológiai habermasi modell sokféle kritikát 
vont magára. Ezek közül a modell igényei szempontjából nem a leglényegesebb, de témánk 
szempontjából kihagyhatatlan az, hogy ebben a modellben nincs eszközünk a nyilvános és 
nem-nyilvános kommunikáció elkülönítésére. Az említett „metanormák” vagy jelen van
nak minden közlés hátterében, vagy egy gigantikus csalódás áldozatai vagyunk. Az a plusz, 
amellyel a nyilvános közlés fentebb említett „ideáltipikus modellje” rendelkezne a nem
nyilvános közléshez képest, nem származhat ezekből a „metanormákból” — márpedig mi 
mégiscsak a nyilvános közlés megkülönböztető sajátosságait kutatjuk. Ha a nyilvános köz
lésben nincs szemernyivel több racionalizációs lehetőség, mint a legközönségesebb privát 
társalgásban, akkor a speciális „nyilvánosság-effektus” vonatkozásában csak azokkal a 
stratégiai játékokkal számolhatunk, amelyekre fentebb utaltunk.
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A nyilvánosságfogalom értelmezésében nehéz a fentebbi megjegyzésekben is körvona
lazódott stratégiai (vagy „alku”) és ideális modell között választani. Lehet, hogy ennek 
egyszerűen az az oka, hogy maga a nyilvános kommunikáció túlságosan sokértelmű ahhoz, 
hogy egy leegyszerűsítő modellben megragadható legyen. Két éve a „reprezentációs mo
dell” bevezetésével kísérleteztünk (Heller-Némedi-Rényi 1990Ó: 115 sk). Ezeket a mo
delleket már csak azért is tovább kell finomítani, mert maga a nyilvános/nem-nyilvános 
megkülönböztetés is csak a szóbajöhető relációk egyik felét ragadja meg. Elméleti meg
fontolások és köznyelvi intuíciónk alapján úgy tűnik, hogy meg kell különböztetni a témák 
státusát (ebben az esetben a magán és a köz a releváns kategóriák) a kommunikáció köze
gétől (ebben az esetben van szó nyilvános és nem-nyilvános különbségéről). A valóságos 
kommunikációs folyamatokban e két dimenzió keresztezi egymást, s ezt csak egy gazda
gabb és bonyolultabb tipológiával lehet majd megragadni.

3. Becskeházi és Kuczi a nyilvános/nem-nyilvános problémájához kapcsolják a titok 
kérdését (44 sk.l.): titok ugyanis az, ami a nyilvánosságra tartozna „természete szerint”, 
de „valaki” (értelemszerűen itt a hatalom) megakadályozza, hogy oda kerüljön. Mármost 
ha nincs „előzetesen” rögzítve, hogy mi tartozik a nyilvánosságra, akkor ez a definíció nem 
működik. A titok problémája Becskeházi és Kuczi számára arra szolgál, hogy bevezessék 
dolgozatuk utolsó nagy tematikus egységét, amely az „értelmiségi diskurzusokról” szól. Itt 
is úgy tűnik, mintha velünk vitatkoznának, azzal a felfogással, amelyet (a 49. lapon) így 
jellemeznek: „A fentebb vázolt elképzelés szerint viszont a nyilvános és nem-nyilvános 
»természetes« határát a hatalom «korrigálja«. Emiatt az értelmiség egy része erőfeszíté
seket tesz a »természetes« határ helyreállítására: a közre tartozó ügyeket mindenáron a 
köz elé igyekszik vinni; a politikai hatalom viszont ezt kisebb-nagyobb mértékben, de fo
lyamatosan akadályozza.” Szerintük ezért ennek az elképzelésnek lényeges eleme a lelep
lezés, azaz a titok feltárása (45.1.). Ennek a jellemzésnek az a funkciója, hogy megadja azt 
a hátteret, amely előtt Becskeházi és Kuczi koncepciója plauzibilisnek tűnik.

Ennek a koncepciónak a kulcsterminusa az „értelmiségi okoskodás” vagy „értelmiségi 
diskurzus”. Ez a diskurzus, az ún. Kádár-korszak értelmiségi diskurzusa a hivatalos ideo
lógiától „függetlenedő”, „vele mindvégig szemben álló” volt, az ideológia valósága helyére 
egy másikat állított (45.1.), megkérdőjelezte a magától értetődő (inkább: annak látszó) ha
tárokat (46.1.), „valamilyen módon mindig tudományos beszéd is volt” (47.1.).6 Becskeházi 
és Kuczi előadásából (ha azt jól értjük) egy egyszerű és szimpatikus kép bontakozik ki: a 
„szellem szabadságharca” ez a totalitárius hatalommal szemben, egyértelmű szereposz
tással.

Becskeházi és Kuczi gyakori hivatkozása az értelmiségi diskurzusra, különvéleményre 
stb. azt a benyomást kelti, hogy homogén, a hatalommal szemben egységes csoportról van 
szó. Az értelmiségre nézve hízelgő beállítás ez, csak éppen — szerintünk — nem helytálló. 
Nem volt homogén az „értelmiség” az államszocialista korszak szűk nyilvánosságában sem: 
ezt a népesedési vitákról szóló elemzésünkben7 részletesen dokumentáltuk.

Becskeházi és Kuczi — alighanem akaratuk ellenére — azt a benyomást keltik, hogy a 
Kádár-korszak értelmisége morális és pol itikai ér telem ben..,,'.i «/la ” volt, ma viszont lénye
gében ugyanaz az értelmiség nem képes felemelkedni korábbi színvonalára ,.'n s meg a
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régi szuverenitása a hatalommal szemben (45.1.). Lényeges kérdés ez minden a nyilvános
ságra vonatkozó elmélkedésben, és tisztázásának morális jelentősége is van, lévén, a vizs
gált probléma egyben valamennyiünk élettörténetének a része.

Valóban igaza van vitapartnereinknek abban, hogy az államszocialista korlátozott nyil
vánosság nem érthető meg a „titkok leleplezéseként”. Ezt annál is könnyebb elismerni, 
mert soha nem is állítottuk az ellenkezőjét. De csupán mítoszteremtésre alkalmas, ha csak 
„alternatív valóság” konstrukciójaként fogjuk fel — noha üyen mozzanatai is voltak. A 
lényeges annak a felismerése és az elemzésben való következetes végigvitele, hogy a kor
látozott nyilvánosság és szereplői az államszocialista politikai rendszer „szerves" részét 
képezték, s nem egy attól elkülönülő, ideális értelmiségi világban éltek.

Ez felfogásunk szerint a következőket jelenti:
-  a nyüvánosság, az értelmiségi nyilvánosság is, erősen reprezentatív jellegű volt, azaz 

a politikai hatalom és értelmiségi képviselői ennek a nyilvánosságnak elismert részét ké
pezték;

-  nem lehet az értelmiségről beszélni, mert mindvégig jelentős (de természetesen időben 
változó) különbségek voltak egyes csoportok között, s ez a csoporttagozódás nem volt füg
getlen a „hatalomhoz” fűződő viszonytól (noha nem is csak az által volt meghatározva);

-  a „hivatalos ideológia”, nyelvi és gondolati konvenciói a nyilvános beszéd konstitutív 
elemei voltak, azaz a szereplők nemcsak álcázás kedvéért használták;

-  a nyilvánosság szereplői kiterjedt alkufolyamatokba bonyolódtak a hatalmi pozíciók 
birtokosaival, amit az tett lehetővé, hogy maga ez a „hatalmi blokk” sem volt homogén, és 
belső harcaiban rászorult egyes esetekben a „független értelmiség” támogatására is.

Ezt a szerkezetet csak a nyolcvanas évek elején bontotta meg (nagyon szűk körben) a 
„második nyilvánosság”, amely azonban maga sem volt független mindattól, ami a korlá
tozott „első” nyüvánosságban végbement.

Véleményünk szerint bármely komoly elemzés azt fogja kimutatni, hogy önkényes, épp 
ezért lehetetlen egyértelmű határt húzni, amelynek egyik oldalán lennének azok, akik a 
„hatalom” szférájába tartoznak, a másik oldalán azok, akik már a tulajdonképpeni „értel
miségi diskurzus” résztvevői. Márpedig egy önálló értelmiségi diskurzus feltevése megkí
vánja a személyi kör egyértelmű meghatározhatóságát. Úgy gondoljuk, hogy ugyanez igaz 
a témák és a velük kapcsolatos reprezentációk esetében: azaz a témastruktúrát a nem ho
mogén „hivatalos ideológia”, az értelmiségi csoportok sajátos hagyományai és az ezek 
játékterében kialakuló újító stratégiák együttesen határozták meg. Ezt véleményünk sze
rint kielégítően igazoltuk a népesedési viták kapcsán (lásd Heller-Némedi -Rényi 1991). 
De alighanem ezt igazolná, mutatis mutandis a racionális redisztribúció mint téma és fo
galom karrierjének az elemzése is: a róla szóló elmélkedések nem voltak „az ideológia által 
konstruált valóságtól függetlenek” (47.1.), s ilyen értelemben a fogalom kritikai tartalma 
sem volt egyértelműen meghatározott.

Természetesen nem azt állítjuk, hogy ebből a korlátozott nyilvánosságból hiányoztak a 
kritikai elemek. Pusztán csak azt gondoljuk, hogy egy olyan modell, amely a „független 
értelmiségi diskurzus” és „hivatalos ideológia” dualitásából indul ki, képtelen megragadni 
a „Kádár-korszak” korlátozott nyilvánosságának mibenlétét. Nem pólusokról van szó, ha
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nem bonyolult rendszerről, számos instanciával, sok kétértelműséggel, ahol épp ezért széles 
tere nyílt a különböző stratégiai játékoknak és „összefonódásoknak”.

Ugyanakkor persze e korszak nyilvánossága térbelileg és történetileg nem volt elszige
telve. Minden olyan társadalomban, amelyben egyszer már megindult a polgári fejlődés, 
az a modell, amelyre Habermas mint a klasszikus polgári nyilvánosságra hivatkozik, vala
milyen, bár csökevényes formában jelen van a kommunikációban. A magyar államszocia
lizmus kvázi-nyilvánosságában is kísértett, és nem is hatástalanul, a békebeli sajtóplu— 
ralizmus hagyománya, és felhalmozódott, mindenekelőtt a nyugati demokráciákkal érint
kező értelmiségi csoportokban, egy a polgári nyilvánosságra vonatkozó szabálytudás.

* * *

Befejezésül mégegyszer röviden összefoglaljuk ama bizonyos „cselekvéselméleti” felfogás leg
fontosabb elemeit. E felfogás nem jelent mást, mint hogy a köznek és magánnak, nyilvános és 
nem-nyilvános kommunikációnak és „szabályainak” története van. A beszélők tehát nem te
remtik minden egyes beszédaktusukkal újjá beszédük vonatkozási kereteit, hanem kénytele
nek bizonyos előfeltevésekkel élni az ott kialakult szabályokról, és stratégiáikat ezekhez a 
feltételezett elvárásokhoz képest kell kialakítaniuk. Ezek a „viszonyulási” kényszerek pesze 
nem jelentik azt, hogy egy monolitikus normarendszer orientálná, kontrollálná és szankcionál
ná a közbeszédet. A „szabályokat” meg lehet sérteni, és meg is lehet változtatni, de Durkheim- 
mel szólva, nem lehet megtakarítani azt az erőfeszítést, amellyel a valamilyen szempontból 
t rans zgresszí vnek minősíthető cselekvés megindoklása vagy egy új szabály elfogadtatása jár. A 
nyilvános beszédre vonatkozó szabályok tehát társadalmi küzdelmek tétjei, és csak olyan mér
tékben stabilizálódnak, amilyen mértékben az adott erőviszonyok lehetővé teszik. E szabályok 
nem alkotnak koherens, konzisztens rendszert, amely—mint valami törvénykönyv—az aktu
ális diszkurzív cselekvések egyértelmű megítélését lehetővé tenné. Inkább olyan szabálykész
letről van szó, amelyből ha nem is tetszőlegesen, de bizonyos interpretációs szabadsággal lehív
hatók, mozgósíthatók bizonyos elvek, amelyekkel egy beszédteljesítmény elfogadható volta 
mellett vagy ellen érvelni lehet.
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Jegyzetek

1 A népesedési viták elemzése kapcsán ezt a különbséget — egyebek mellett — a témake
zelés „széles” és „szűk” módjai közti különbségként próbáltuk megragadni (lásd Heller- 
Némedi-Rényi 1990a: 90-95).

2 Korábban is így véltük. Egy 1989-ben írt és elmondott előadásunkban ezt így fogalmaztuk 
meg: „A nyilvánosságban megjelenő témák nem »természetesek«, adottak, hanem konst
ruáltak, kidolgozásra, megformálásra szorulnak” (Heller-Némedi-Rényi 1991:149).

3 Ma leginkább az „európai” tarthat számot arra, hogy ilyen általános normává váljon.

4 A nyilvános szereplők viselkedése nagyon hasonlít ebből a szempontból Bourdieu kabil 
parasztjáéhoz, aki ugyan ahhoz adja feleségül a lányát, akihez sikerül, de a vejét (a szám
talan választható közül) a „legelőkelőbb” rokonsági-leszármazási vonalon tartja számon, 
s mindezt abszolút magától értetődően, mindenféle kalkuláló, számító megfontolás nélkül 
teszi. Lásd az egész norma-ügyhöz: Bourdieu 1976.

5 Elsősorban 1981-es szintézisének egyes részeire (az „Első közbevetés”: Társadalmi cse
lekvés, célszerűség és komunikáció), lásd Jürgen Habermas: É.n.: 82-128.

6 Ezt a többször előforduló állítást nehezen tudjuk értelmezni. Nyilvánvalóan teljesen igaz, 
ha Becskeházi és Kuczi azt kívánják mondani, hogy tudományos kompetenciák birtoká
ban és a tudomány intézményeinek védelmében könnyebb volt bizonyos esetekben kri
tikai véleményeket megfogalmazni. Bizonyíthatóan hamis, ha azt állítják, hogy az 
államszocialista nyilvánosság jellegzetes termékei, az ún. közéleti viták résztvevői tudo
mányos beszédmódot használtak (47.1.).

Lásd az előző jegyzetet.
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MŰHELY

Csákó Mihály

A MAGYARORSZÁGI MUNKAÜGYI VISZONYOK 
ÁTALAKÍTÁSÁNAK EGYES AKADÁLYAIRÓL*

A munkaügyi viszonyok demokratikus intézményeinek kiépítése létfontosságú a nyugat
európai típusú piacgazdaságba való átmenethez. Magyarországon volt némi remény arra, 
hogy ez az átmenet viszonylag könnyen megvalósítható lesz, hiszen az ország a „legliberá- 
lisabbnak” számított a volt kommunista országok közül. Létezett a Munka Törvénykönyve, 
amely valamennyire védte a dolgozók és a szakszervezetek jogait, voltak munkaügyi bíró
ságok, amelyek egyre inkább figyelembe vették ezeket a jogokat ítéleteikben. Bár a joggya
korlat a munkaügyi viszonyok terén is elég nagy változatosságot mutatott, azért itt is meg
figyelhető volt egy politikai szándék a lassú demokratizálásra — a rendszer határai között.

Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal 1989-ben tervet dolgozott ki az intézményrend
szernek a tripartit modell szerinti átalakítására. Az újra felállított Munkaügyi Miniszté
riummal való (bár korlátozott) személyi folytonosság pedig lehetővé tette e törekvések 
továbbfejlesztését az 1990-es demokratikus választások után. Júliusban a három érdekelt 
oldal létrehozta az országos tripartit tárgyaló intézményt, az Érdekegyeztető Tanácsot, 
amelyben kilenc munkáltatói szervezet ült az asztal egyik oldalára, hét szakszervezeti cso
port a másikra, a harmadikra pedig a kormány képviselete, amelynek egyetlen állandó tagja 
a munkaügyi államtitkár.

Már ez az előtörténet is jelzi, hogy a cikkemben tárgyalt akadályok legföljebb lassít
hatják a munkaügyi viszonyok átalakítását, de nem képesek azt teljesen meggátolni. Min
denképpen akadálynak tekinthetők azonban, hogy

1) az új intézményeket létrehozó társadalmi szereplőket még mindig főleg elméleti 
belátások és politikai megfontolások mozgatják, amelyek nemegyszer távol esnek a mun
kaügyi viszonyoktól;

2) olyan, gazdaságilag erős és politikai támogatást élvező gazdasági szereplők léptek 
színre, amelyek ellenérdekeltek a munkaügyi viszonyok demokratizálásában;

3) az emberek gyanakvóak a szervezetekkel és a képviseleti rendszerrel szemben, mert 
mély gyökereket eresztett bennük a bürokráciák hatalmától való félelem.

így aztán bármilyen demokratikusak legyenek is az új intézmények formájukat tekint
ve, lényegében nem tudnak megfelelően működni, mivel a cselekvők szerepe és helyzete 
között számos ellentmondás van.

* A cikk az 1. Európai Szociológiai Konferenciára (Bécs, 1992. augusztus 25-29.) készült előadás némiképp 
módosított változata.
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1. A  teoretikus beállítódásról

Magyarország ugyan viszonylag sok tapasztalatra tett szert a piacépítés terén a kommu
nista rendszerben, e tapasztalatok terjedelme és szintje mindig korlátozott volt, mivel a 
piaci elemek egy teljesen más természetű átfogó rendszerbe integrálódtak. A Kádár-rend
szer történelmi tanulsága e tekintetben az, hogy „szocialista piacgazdaságnak” nevezhető 
rendszer nem létezhet.

A  magyar közgazdászok azzal járultak hozzá leginkább a kommunista rendszer kriti
kájához, hogy világosan megf ogalmazták és nyilvánosságra hozták ezt a tanulságot. A rend
szert természetesen nem ez az elméleti kritika döntötte meg. De az érvelés fő lépéseit — 
erősen leegyszerűsítve ugyan — érdemes felidézni:

- A  nemzetgazdaság nem működtethető hatékonyan a „szocializmus elvei” alapján.
- A  piaci elemeket nem lehet hatékonyan integrálni a „szocialista gazdaság” ellenséges 

környezetébe.
- A  mélyülő gazdasági válság túlélése érdekében a „szocialista gazdaságot” igazi piac- 

gazdasággal kell felváltani.
Lehetett-e komolyan számítani arra, hogy a régi struktúrák széttörésével olyan fejlő

dési pálya nyűik meg előttünk, mint amüyet a nyugati országok korábban végigjártak? 
Sokan tényleg így gondolták a megfigyelők és a résztvevők közül is, de az út, amelyre 
léptünk, lényegüeg különbözik minden más nemzet történelmi útjától. Nem a saját szük
ségleteink szerint építjük a házunkat, hanem másutt használt tervrajzok alapján, jövőbeli 
szükségleteinket pedig csak találgatjuk.

A  minden ilyen irányú tapasztalat nélkül politikussá lett közép- és kelet-európai köz
gazdászok, történészek, szociológusok, művészek csak általános elveket követhetnek az új 
rendszer felépítésében: a parlamentarizmus a demokratikus választásokkal mindenképpen 
a legfontosabb; hozzá kapcsolódik a sajtó szabadsága; kell persze kereskedelmi bankrend
szer meg értéktőzsde meg adókedvezmények a nagy beruházóknak; a szociális és munka
ügyi problémák megoldására pedig tripartit tárgyalási rendszert kell felállítani. Házunk 
tervrajzának elemeit más népek találták ki szükségleteik kielégítésére, s az általános elveket 
is ők párolták le.

Ebben az értelemben állítom, hogy az átalakítás lépései nem konkrétan fellépő igények
ből, hanem a politikai-gazdasági rendszer átalakításának logikájából következnek. Tetteik 
igazi következményeiről a cselekvők egyike sem tud semmit, csak remélhetik, hogy azok 
meg fognak felelni a magyar társadalom és gazdaság szükségleteinek. A szereplők „elméleti 
beállítódása”1, amiről beszélek, nem hiba, még kevésbé egyéni gyengeség vagy személyes 
alkalmatlanság. Ez a közép- és kelet-európai változások elkerülhetetlen, objektív jellem
zője.

Ez az elméleti beállítódás megfigyelhető a munkaügyi viszonyok alakításában is. A 
tripartizmust anélkül vezette be a három fél, hogy közvetlenül bárkinek is szüksége lett 
volna rá.2 Abábáskodó szakértők— köztük nem egy szociológus—egyszerűen feltételezte, 
hogy a jövőben jelentkezni fog ez a szükséglet. A közvetlen mozgatók a résztvevő felek 
olyan rövidtávú politikai és szervezeti érdekei voltak, mint például
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-  az, hogy minden fórumon jelen legyenek és e fórumokat arra használják fel, hogy 
megmutassák magukat a közönségnek;

-  az, hogy minden adódó intézményi pozíciót megragadjanak és felhasználjanak az 
egymás elleni csatározásokban;

-  az, hogy nemzetközi támogatások elnyerése érdekében pozitív attitűdöt mutassanak 
a nyugat-európaiak demokratikus elvárásaivalnak megfelelően (márpedig a tripartizmus 
egyike ezeknek).

A kormány a maga részéről nagyon is érdekelt abban, hogy politikai és pénzügyi támo
gatást kapjon a fejlett demokratikus országoktól, és ennek érdekében minden elvárásnak 
hajlandó megfelelni. Igaz, a munkaügyi viszonyok új intézményeit arra is igyekszik kihasz
nálni, hogy kibújjon az állami tulajdonban lévő gazdaság miatt rá háruló felelősség alól. 
Míg az állami iparral való gazdálkodás döntéseit az állam legmagasabb szintjein hozzák, 
addig a munkaügyi felelősséget a tripartit rendszer keretében a vállalatvezetők képviselőire 
hagyják, az asztal másik oldalán.

A munkavállalói oldalon a szakszervezetek ugyan tudatában voltak a rendszeres tripar
tit tárgyalások fontosságának, de elszámolnivalójuk volt egymással. Az, hogy éppen heten 
ültek az asztalhoz, abból adódott, hogy a volt kommunista szakszervezeti vezetők átlátták, 
mennyire fontos jelen lenniük, ha meg akarják őrizni pozíciójukat. Az Érdekegyeztető 
Tanács megalakulását a régi szakszervezeti struktúra szétdarabolódása és új csopotosulá- 
sok sietős létrehozása előzte meg. 1990 júliusában a pillanatnyi erőviszonyokon múlt csak, 
hogy a régi családból áttagolódva négy csoport ül t le a három újabban alakult szakszervezeti 
tömörülés mellé; reprezentativitás és szervezeti struktúra egyik oldalon sem játszott sze
repet; inkább az intézményi inercia és az új politikai erő tartott egyensúlyt.

A kilenc munkáltatói képviselő is azon az alapon ül a háromszögletű asztalnál, hogy 
éppen a megfelelő pillanatban járt arrafelé. Bár az ÉT mutatott már némi társadalmi fele
lősséget a tárgyalásokon, a képviselet jelentése mindegyik oldalon problematikus, de talán 
leginkább a munkáltatók oldalán. A kormány oldalán egyszerűbb ez a viszony, hiszen for
málisan szabályozott. így tudható, hogy ha a kormány nem tart be egy megállapodást — 
ami gyakran megesik —, akkor nem képviseleti zavarról, hanem a demokratikus munka
ügyi intézmény működésének szándékos akdályozásáról van szó. A szakszervezeti képvi
selők által elfogadott kompromisszumokkal ugyan nem biztos, hogy egyetértenek a tagok 
és helyi szervezeteik, de általában gyengék ahhoz, hogy fel tudjanak lépni ellenük. Egyedül 
a munkáltatók oldalán merül fel komolyabb súllyal az a probléma, hogy szervezeteik nem 
hajlandók betartani a képviselőik által aláírt megállapodásokat (ami persze jó alkalom arra, 
hogy az állam mint munkáltató hasonlóképpen viselkedjen).

Az új intézményeket a nyugati ipari demokráciák mintái nyomán hozták létre, de ter
mészetesen másképpen működnek, mint szülőföldjükön. Nem felelnek meg napi szükség
leteinknek, mert nem valódi munkavállalói, munkáltatói és állami intézmények.
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2. „Vadkelet” — a vállalkozói kultúra hiánya

Ha van valami hasonlóság a nyugat-európai kapitalizmus és az új magyar kapitalizmus 
kialakulása között, az leginkább a tőkének — a fejlett ipari országokból azóta jórészt eltűnt 
— nyerseségében, a munkásokkal és a szociális problémákkal szembeni érzéketlenségében 
tapasztalható. Ennek a jelzésére használják sokan állapotainkra a „Vadkelet” kifejezést.3

Jogosultnak tűnik e szóhasználatban az is, hogy nem a szereplőkre, hanem a helyre utal. 
A jelzett tulajdonságok ui. gyakran megfigyelhetők olyan nyugati vállalatok magatartásá
ban is, amelyek másutt a tisztes modern tőke mintaképei. Az IKEA példásan együttműkö
dik a szociális partnerekkel a svéd jóléti társadalom keretei között, elfogadhatóan 
tiszteletben tartja a játékszabályokat Ausztriában. Magyarországra érkezve viszont az első 
dolga volt biztosítani, hogy alkalmazottai ne alakítsanak szakszervezetet a cégnél.

Amikor a beáramló nyugati nagytőke úgy viselkedik, ahogyan otthon már évtizedek óta 
nem tenné, nem kockáztat semmit, hiszen

-  nagyon jól tudja, hogy a magyar gazdaság kiszolgáltatott: a kommunista rendszer 
által felhalmozott hitelterhek nyomása alatt belső forrás nem áll rendelkezésre a szükséges 
beruházásokhoz;

-  így a kormány jelentős kedvezményekkel csalogatja a nyugati befektetőket, és nem 
hallja meg a munkavállalók panaszát jogaik megkurtítása miatt;

-  ami végülis egyelőre nem okoz nagyobb problémát egy olyan országban, amelyben az 
aktív korban lévők soha nem szerezhettek még tapasztalatot sem rendes bérekről, sem arról, 
hogyan lehet küzdeni értük.

A magyar munkások a legrosszabb fajta tőkével állnak szemben, anélkül, hogy fel len
nének készülve erre a találkozásra, és anélkül, hogy szervezett politikai támaszuk lenne. 
Ebben a helyzetben szükségképpen felértékelődik a nemzetközi szolidaritás és a demok
ratikus európai intézmények és szervezetek elvárásainak nyomása a magyar kormányra.

A  magyar tőke — hacsak maga is nem hazavándorló — lényegesen kisebb a külföldinél. 
Ám minél kisebb, annál arrogánsabb: egyetlen motivációja a rövid távú haszonszerzés. A 
nyugati kapitalista társadalmakban a kis- és középvállalkozók rétege fontos konszolidáló 
tényező, törekvéseivel és kultúrájával szervesen beleszövődik gazdasági és társadalmi kör
nyezetébe, amelyet tevékenysége szolgál. Az új magyar vállalkozónak nincs ilyen háttere: 
gyökértelen, és olyan helyzetben vállalkozik, amikor sem a gazdasági, sem a politikai fel
tételek nem keltenek benne bizalmat és kedvet a hosszabb távú gazdálkodáshoz.

A rövidtávú vállalkozói stratégiák mögött ezúttal nem a kormány nyilvánvaló gazda
ságpolitikai felelősségét emelem ki, hanem a kulturális űrt, amely azáltal keletkezett, hogy 
a kommunista rendszer negyven éve elszakította a vállalkozói hagyomány szálait. Ennek 
a jelentőségét éppen azokon a fehér hollóknak számító vállalkozókon lehet megfigyelni, 
akik minden körülménynyel dacolva megőrizték magukban ezt a kultúrát. Ilyen például az 
a cukrász kisiparos, aki a hetvenes években az elszabaduló áremelkedés közepette elkese
redetten igyekezett alacsonyan tartani a krémes árát a vevőköre iránt érzett felelősség 
alapján, amely kultúrájának szerves része volt.

A kommunista rendszer egyik legfőbb bűne, hogy egyetlen területen sem enyhítette 
addig szorítását, amíg azt meg nem roppan tóttá annyira, hogy hagyományai életképtelenné 
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váltak, és megtört a kulturális folytonossága. Nemcsak a kis- és középvállalkozói kultúrával 
történt ez így (a nagyállalkozókról nem is beszélve): jobban dokumentált és elemezett pél
dául a tanári hivatás integritásának széttörése, ami különösen akkor szembeötlő, ha ösz- 
szevetjük a tanári önállóság törvényben való előírásának következményeivel 1985 után.4

A vállalkozói kultúra hiánya ennyiben a „vadkeleti kapitalizmus” tipikus vonása, és 
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a termékek és szolgáltatások minősége, a fogyasztó érde
keinek tisztelete, akárcsak a középtávú piacépítési stratégiák, oly nyilvánvalóan és riasztó 
mértékben hiányoznak Magyarországon. Ez a tőke a munkavállalóval szemben is felelőt
len: kevés munkaalkalmat teremt, alkalmazottait pedig a végsőkig kihasználja. A magasabb 
haszon érdekében szívesen alkalmaz bevándorlókat, részben vagy egészben a fekete mun
kapiacról toboroz, a minimálbért sem mindig fizeti meg, és gyakran kikerüli a társada
lombiztosítást.

Ezzel a tényezővel kapcsolatban is alá kell húzni, hogy nem a vállalkozók — külföldiek 
és magyarok — egyéni vonásairól van szó, hanem korábbi társadalmi folyamatok által 
létrehozott feltételekről, amelyek között az a „természetes” vállalkozói magatartás, ame
lyet tapasztalunk, s amelyet valószínűleg csak másodlagosan színez a személyes kiváloga- 
tódás a „ki felel meg legjobban a körülményeknek” elv alapján.

3. Szabadság és individualizmus
A kis- és nagyvállalkozók egyaránt korunk hőseinek tekintik magukat. A liberális piacideo
lógiára támaszkodva, amelyet a közgazdászoka kommunista rendszer ellen használtak, a 
szép, új világgáncs nélküli lovagjaiként, a bölcsek kövének birtokosaiként, a haza megmen- 
tőiként lépnek fel. Aki szembeszáll velük, kétségbe vonja megoldásaikat, az küldetésüket, 
s ezzel a haza jövőjét veszélyezteti.5

Bár ez a megváltó hevület közös a nyilvánosan fellépő vállalkozókban, egyébként nem 
alkotnak szoros társadalmi csoportot. Mindegyikük a maga individualitását helyezi előtér
be a többiekkel szemben.

Az újjászülető magyar kapitalizmus (és minden közép- és kelet-európai kapitalizmus) 
legsajátosabb vonása, hogy az eredeti tőkefelhalmozást nem kapitalisták, hanem kommu
nisták végezték el. Arégi rendszer alkalmazottai közül a bürokrácia minden ágán és szintjén 
sokan rájöttek, hogy a magántulajdon — azaz az ő magántulajdonuk — egyetlen forrása 
a „szocialista” tulajdon. Ebben a történelmi helyzetben az új tőkések azért jelentek meg, 
hogy a meglévőt vegyék meg vagy el.

Ha tudjuk, hogy 1992 első felében a magyar ipar 80 százaléka még állami tulajdonban 
volt, nem meglepő, hogy a csaták kemények a privatizálás során. A legtöbb szereplő jól 
ismeri egymást és egymás életrajzát is, az információ pedig arra való, hogy használják. A 
piac sok mindenre jó eszköz lehet a gazdaságban (bár egyre inkább kiderül, hogy szerepe 
ott is kuiiáiozoíi), de az biztos, hogy a kommunisták által erodált erkölcsöket nem a piaci 
verseny fogja helyreállítani.

Az individualitás túlhajtása szorosan összefügg a képviselet és a tripartit tárgyalások 
nehézségeivel. Ez mutatkozik meg az olyan szélsőséges példákban, mint az az eset, amikor
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az egyik megyében valamennyi vállalkozó saját kezűleg alá akarta írni a szervezetük kép
viselője által kötött tripartit megállapodást. (Az eset csupán kivételes megfordítása annak 
a gyakrabban előforduló sémának, amelyben a szervezet tagjai nem hajlandók követni a 
szervezet által kötött egyezményt.)

Nemcsak az individualizmus táplálja az ilyen magatartást, hanem az általános bizal
matlanság minden magasabb testületben, akár választott, akár kinevezett. Ez jórészt a 
kommunista rendszer hagyatéka, amelyben a kamarák, szakszervezetek, kulturális és 
egyéb szövetségek természetesen rendszeresen tartottak ’’választásokat”, és a megválasz
tottak azt állították, hogy képviselik választóikat. Aki a világ más, demokratikus részein 
nőtt fel, értetlenül tekint a megkövült bizalmatlanság irracionális méreteire.

Ez a bizalmatlanság az egyik fő gyökere a szabadság szélsőségesen individualista felfo
gásának, amely persze egyáltalán nem korlátozódik a munkáltatókra. Ha valaki arra kiván
csi, hogy miért van sok száz bejegyzett szakszervezet Magyarországon, a nagy 
szervezetekkel és bürokráciákkal szembeni bizalmatlanságban találja meg a legfontosabb 
tényezőt. Az emberek csak a családjukban, barátaikban, közeli társaikban bíznak meg, ha 
bíznak egyáltalán. Face to face  kiscsoportokat hoznak létre, és mihelyt kell valaki, aki a 
többiek nevében szól, már fölütheti a fejét a bizalmatlanság. Nagyobb szervezetekben még 
egyetértés esetén is igényelhetik a teljes körű közvetlen ellenőrzést, ahogyan a már említett 
megyei munkáltatói szervezetben történt.

Az átmenet körülményei között folyó szervezetközi csatározások, az országos, regio
nális (megyei) és helyi szintek közötti szakadás egyáltalán nem kedvez a bizalom helyreál
lításának és az individualizmus normális méretekre való visszahúzódásának. Pedig ez 
alapvető feltétele a sikeres érdekképviseletnek és érdekegyeztetésnek minden oldalról.

*

Más országok tapasztalatainak tanulmányozása kétségtelenül nagy haszonnal jár a tripar
tit rendszer mindegyik oldalán. Cikkemmel mégis arra szerettem volna rámutatni, hogy az 
ilyen tanulási folyamat sokkal kevesebbet tud nyújtani a szükségesnél, és mindenképpen 
saját tapasztalatokra van szükség, mert új kultúra másképp nem teremthető.

A  külföldről vett tervrajzok szerinti építkezés egyébként azt az érzést is keltheti, mintha 
ezt m ár csináltuk volna. Igaz, régen nem válogathattunk a tervrajzok között. Miközben 
felismerjük, hogy szabadságunk nem végtelen a magyar társadalom és gazdaság jövőjének 
megválasztásában, még a munkaügyi viszonyok demokratikus intézményeinek kialakítása 
terén sem, egyszersmind világosabbá lesz felelősségünk is — választott képviselőké és a 
társadalomtudományok képviselőié egyaránt — olyan helyzetben, amelyben az elmélet 
szükségképpen a gyakorlat előtt jár.
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Jegyzetek

1 Hasonló értelemben használta Clauss Offe a „tervezett kapitalizmus” kifejezést a 
Magyar Szociológiai Társaság Konferenciáján tartott előadásában (Szociológiai 
Szemle, 1992/1.).
A rendszerváltás az intézményrendszer átalakításával járt, s ezért a korábbi „képviseleti” 
viszonyok értelmüket vesztették. Ebben a helyzetben a vállalati szint lett az egyetlen, ahol 
konkrét munkavállalói és munkáltatói érdekek jelentek meg. Ezek azonban nem köz- 
vetítődtek további szintekre, mivel ott semmiféle döntést nem lehetett hozni róluk.
Tálán érdemes megjegyezni, hogy ez a kifejezés már a késő-kádári időszakban feltűnt: 
Havas Gábor eredetileg a Vadkelet címet javasolta Schiffer Pállal együtt készített doku
mentumfilmjének, amely végül Kovbojok címen került a nézők elé.

4 Lásd különösen Andor Mihály Dolgozat az iskoláról c. tanulmányát (első megjelenés: 
Mozgó Világ, 1980, 1981)

5 A karikaturisztikus ábrázolás szándékos, hiszen nem a teljesség, hanem bizonyos prob
lémák minél egyértelműbb kiemelése a célom.





Vita a nyugdíjrendszerről

Réti János

A NYUGDÍJREFORM HÁTTERE ÉS AZ ÁTALAKÍTÁS NÉHÁNY 
PROBLÉMÁJA

Azzal kezdeném, hogy a rendelkezésemre álló rövid idő nem elegendő a nyugdíjreform 
problémáinak teljes áttekintésére. Ezért előadásomban éppen csak felvillan tani szeretném 
egy bonyolult rendszer átalakításának néhány — általam talán legfontosabbnak tartott — 
elvi és gyakorlati problémáját, megvilágítva azokat a tényezőket, amelyek a nyugdíjrefor
mot egyrészt feltétlenül szükségessé teszik, másrészt viszont a lehetséges átalakítási folya
matot nehezítik és akadályozzák.

A nyugdíjbiztosítás átalakíthatóságának Murphy-törvényei

Az első törvény: Semmi sincs teljesen úgy, ahogy látszik.
Jelenleg már közel 2,8 millió nyugdíjas él Magyarországon, és számuk rohamosan nö

vekszik. A közvéleményben élő általános kép erről az igen széles rétegről meglehetősen 
egyoldalú. Úgy képzeljük, hogy a nyugdíjastársadalom teljesen homogén: csupa idős, mun
kára képtelen, egyéb jövedelemmel nem rendelkező, csak a nyugdíjából élő emberből áll, 
akik a nyugdíjhoz való jogukat egész munkában eltöltött életükkel szerezték meg. A kép 
ennél persze jóval bonyolultabb. Hogy csak néhány példát mondjak: nyilvánvalóan más a 
helyzete az idős öregségi nyugdíjasnak, vagy az önmagát éppen csak ellátni képes — ún. П. 
csoportú—rokkan tnak, vagy a balesetben elhunyt özvegyének, akinek kiskorú gyerekekről 
kell gondoskodnia. A nyugdíjasok legnagyobb csoportját persze tényleg az általános elkép
zelésnek leginkább megfelelő öregségi nyugdíjasok alkotják, a valóság azonban még ebben 
a körben is lényegesen differenciáltabb, mint a leegyszerűsített kép. Gondoljunk arra, hogy 
más a helyzete azoknak, akik nem rég mentek nyugdíjba, mint a 20-30 éve nyugdíjazott, 
legidősebb rétegnek; vagy akinek van módja a nyugdíj mellett munkát vállalni, nyugdíját 
kiegészíteni, illetve akinek erre egészségi, képzettségi vagy egyéb okból nincs lehetősége, 
és sorolhatnánk tovább. Most azonban csak a nyugdíjrendszerben megkülönböztetett fő 
ellátásokat vesszük sorra.

A teljes nyugdíjas állomány összetétele egy évvel ezelőtt — akkor még csak 2 mülió 
640-650 ezer nyugdíjast tartottunk számon — a következő volt:
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A nyugdíjasok száma fő  ellátási csoportok szerint 
1991 márciusában (kerekítve, ezer főben)

a korhatár

(ffi: 60, nő: 55 év) öszesen
alatt felett

saját jogú ellátások
öregségi nyugdíjban részesülő 50 1460 1510
rokkantsági nyugdíjas 250 320 570
baleseti járadékos 25 - 25

hozzátartozói ellátások
özvegyi-szülői nyugdíjas 35 225 260
árvaellátásban részesülő 100 - 100

mezőgazdasági járadékos - 75 75
összesen 460 2080 2540

egyéb ellátásban részesülő 
mindösszesen

— 100
2640

Mint az adatokból is látható, az ellátási rendszer meglehetősen összetett, és a különböző 
ellátásoknak természetesen a problémája is jellegzetesen eltérő. A tipikusnak tekintett, a 
korhatárt betöltött saját jogú nyugdíjasok száma „mindössze” 1 mülió 800 ezer. A 
baleseti járadékosokkal együtt megközelíti a 300 ezret a „fiatalabb” korú — inkább re
habilitációra, munkaképességének visszaállítására, mint nyugdíjra váró — rokkantsági 
nyugdíjasok száma. (Tudnunk kell, hogy a felsorolt ellátások közül a nyugdíj elvileg teljes, 
jövedelempótló jellegű ellátás, míg a baleseti járadék részleges, jövedelemkiegészítő jelle
gű — az elszenvedett munkaképesség-csökkenésének megfelelően — azaz feltételezi, hogy 
az illető tovább dolgozik.) Egy évvel ezelőtt még „csak” 50 ezer korhatár alatti öregségi 
nyugdíjasunk volt, az ide sorolt ellátások részben a különlegesen nehéz és egészségkárosító 
munkakörten dolgozókat érintő ún. korkedvezményes , részben a foglalkoztatási gondok 
„megoldására” kialakított korengedményes nyugdíjas, ez utóbbiak száma azóta is dina
mikusan nő. A korhatár alatt nyugdíjban részesülők együttes száma meghaladja a munka
képes korú lakosság 5 százalékát.

Ellentmondásos a helyzete a 360 ezer hozzátartozói ellátásban részesülőnek (özvegyi, 
szülői nyugdíjak, árvaellátások), ami egy igen differenciált ellátási részrendszer következ
ménye. A nyugdíjasok közé tartozik 75 ezer mezőgazdasági járadékos, ez a réteg helyze
ténél fogva nem szerezhetett saját nyugdíjra jogot, ellátásuk a nyugdíjnál szerényebb 
összegű. Számuk igen idős koruk miatt gyorsan csökken. Végül a 100 ezer egyéb tétel olyan, 
önmagában is inhomogén ellátási kört takar, amely csak azzal jellemezhető, hogy a külön
böző ide sorolt ellátásokat nem a társadalombiztosítási törvény szabályozza. Az ide tartozó 
létszám egyébként kiugróan gyorsan emelkedik.

A fenti Murphy-tétel egyébként szó szerint vonatkozik a tényadatokra is. A nyugdíj- 
biztosítás információs és statisztikai rendszere meglehetősen elavult, fő fogalmaiban és
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kategóriáiban még a hatvanas-hetvenes években alakult ki és azóta lényegében változatlan 
vagy csak a jogi változásokat követte. Ezért bár rengeteg információ van, arra, amire éppen 
választ szeretnénk kapni, rendszerint hiányzik; ha viszont ugyanarra a dologra több infor
máció is létezik, az adatok ilyen-olyan okból biztosan nem fognak megegyezni. A mérések 
bizonytalanságát a fogalomrendszer elavultsága egészíti ki.

Az információs rendszer elmaradottsága döntően arra a hosszú időszakra vezethető 
vissza, amikor a társadalombiztosítás az állami költségvetés részeként működött. Ezalatt 
elsorvadtak azok a rendszeres feldolgozásra váró statisztikák — sokszor már ezek igénye 
is —, amelyek egy biztosítási alapokra épülő nyugdíjrendszer működtetéséhez, finanszí
rozásához és fejlesztéséhez nélkülözhetetlenek. Csak példaként említem, hogy nem készül
nek teljes körű, nemenkénti és korévenkénti nyugdíjazási adatok, holott ezek bármilyen 
részletes nyugdíj-előreszámításhoz, a nyugdíjrendszer biztosítástechnikai megalapozásá
hoz elengedhetetlenek lennének. Hiányoznak a speciális kiválási, halálozási statisztikák is. 
Az információs rendszer elavultsága végeredményben nehezíti és bizonytalanná teszi a 
nyugdíjrendszerrel kapcsolatos döntéselőkészítő munkát.

A második törvény: A nyugdíjrendszerrel ma mindenki jogosan elégedetlen. Olyan 
megoldás nincs, amely mindenkinek tetszik, olyan viszont sok van, amely senkinek.

Az, hogy az érintettek általában nincsenek megelégedve egy ilyen nagy ellátórendszer
rel — úgy gondolom —, teljesen természetes emberi reakció, és nem is kellene a kérdéssel 
egy ilyen előadás keretében „tudományosan” foglalkozni. (Mellesleg valószínű, hogy ez a 
világon mindenütt így van — akkor is, ha a gazdasági feltételek egyébként kedvezőek és 
pláne akkor, ha gazdasági visszaesés van.) A hangsúly a „mindenki jogosan” kitételen van, 
mert ez jelzi, hogy a felhalmozódó ellentmondások már szétfeszítik a mai nyugdíjrendszert. 
Csak néhány példát említek ebből a problémakörből.

A járulékfizető azért elégedetlen jogosan, mert túlzottan magas a járulék, de nagyon 
alacsonyak az ellátási szintek. A magasabb jövedelemmel nyugdíjba menő elégedetlen 
azzal, hogy nyugdíját „degresszív módon” számítják és ezzel „elveszik jogosan járó pén
zét”. A magasabb nyugdíjjal rendelkező nem kap akkora kompenzációt a nyugdíjához, 
mint más, és nyugdíjkilátásai is relatíve rosszabbak, legalábbis eddig így volt. Az alacsony 
nyugdíjjal rendelkező pedig azért elégedetlen, mert nem az érdekli, hogy 13 helyett 16 
százalékkal emelkedett-e a nyugdíja, ha ebből nehezen, vagy egyáltalán nem tud megélni, 
mivel ebben a körben az abszolút nyugdíjszint és nem a kompenzáció relatív mértéke az 
érdekes. Az egyedülállónak az a gondja, hogy megélhetésének fix költségei olyan mérték
ben emelkedtek, hogy a létminimum „elhúzott” a nyugdíja mellett. Az, aki „két nyugdíjból 
él”, azaz saját és özvegyi jogon, nem tudja mindkét jogát teljesen érvényesíteni. Ahol 
viszont egy nyugdíjból ketten élnek, tehát valakit még a nyugdíjból el is kell tartani, ott az 
ehhez adott jövedelempótlék az elégtelen. A hetven éven felüliek 1986-ban ígéretet kaptak 
az inflációt követő kompenzációra, nyugdíjuk viszont messze az infláció alatt növekszik 
csak, mivel az inflációkövető kompenzáció 1989-ben megszűnt.

A harmadik törvény talán a szociológusok számára a legérdekesebb, és ezért kicsit 
hosszabban is foglalkoznék a kérdéssel. így szól:/1 teendőkben senki senkivel nem ért egyet. 
Nincs olyan ember, aki ne bírálná a meglevő nyugdíjrendszert, de nincs két olyan érintett, 
aki ugyanúgy változtatná meg.
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Sajnos, igaz ez a szakértőkre és a közvéleményre, a társadalombiztosítás problémáival 
elméletileg foglalkozó kutatókra és a gyakorlati munkában résztvevőkre, a döntéselőkészí
tő szakértőkre és a politikai döntéshozókra egyaránt. Véleményem szerint ennek a követ
kezménye az, hogy az egész döntéselőkészítő és döntési mechanizmusunk a nyugdíj- 
rendszer részleges és átfogó átalakításának kérdéseiben kevés kritikát bír ki. Általában is 
elmondható: csak a problémák felismerésében van egyetértés, a javasolható megoldási 
módokból viszont éppen annyi van, ahány szereplő. Mindez arra vezet, hogy a döntésekben 
eluralkodnak az ad hoc megoldások a perspektivikus, egy távlati rendszerbe jobban illő s 
ezért sokszor nehezebb válaszok keresése helyett.

Egyoldalú a társadalombiztosítás jogfejlődése, a nyugdíjrendszerben szinte csak „jog
kiterjesztés” van, természtes módon történő „visszafejlődés” nincs. A jogstruktúrában 
meghatározóak a törvényben rögzített jogok (ellátási jogosultságok, mértékek, feltételek 
stb.). Ezeknél alacsonyabbrendűek az ún. szerzett jogok, amelyek fokozatosan beépülnek 
a törvényekbe. Ezek alatt vannak a szokásjogok, amelyek könnyen szerzett jogokká ala
kulnak, és végül a döntési folyamatban mindenkor keletkeznek ideiglenes, ad hoc jellegű 
megoldások, amelyek viszont a későbbiekben megszokottá válnak. Ez az „egyirányú jog
fejlődés” is hozzájárul annak a mechanizmusnak a fenntartásához, amely végül az ellátási 
színvonal általános elégtelenségéhez vezet.

Az sem mellőzhető szempont, hogy a nyugdíjrendszer átalakítására irányuló döntések 
különleges politikai játéktérben zajlanak, ahol bár elvi egyetértés van abban, hogy a nyug- 
díjkérdések nem pártpolitikai kérdések, a valóság merőben más, és ez a tény a döntésekre 
is rányomja a bélyegét. (Példa erre egy-egy parlamenti vita az aktuális nyugdíjemelésről 
és a döntések elhúzódása.)

Mivel e tétel a döntési mechanizmus — egyáltalán nem újkeletű — ellentmondásairól 
szól, külön hangsúlyoznám szerintem legfontosabb következményét is: a nyugdíjrendszer
ben feltétlenül szükséges hosszú távú szemlélettel szemben egyre erőteljesebb a rövid távú 
szemlélet térhódítása. Némi túlzással úgy is fogalmazható: gyakorlatilagnem érdekes, hogy 
öt-tíz-tizenöt év múlva a döntéseknek mi lesz a következménye; csak az számít, hogy az 
idén mibe kerül. Márpedig egy 300 milliárd forintos nyugdíj-költségvetésben 1 -2 milliárd 
forintos többletkiadás, vagy megtakarítás megítélése mindenképpen relatív. Nem lehet az 
a döntés megalapozott, amely nem számol az esetleges későbbi — sokszor nem számsze
rűsíthető, de átlátható — következményekkel. A döntési szemlélet „beszűkülésének” per
sze objektív alapja van: a gazdasági lehetőségek hosszú idő óta állandó szűkössége. A 
nyugdíjrendszer átalakíthatóságának csapdáját jelenti, hogy mindezt a döntési folyamat 
minden szereplője pontosan tudja— és ha szükséges, ki is használja —, mégis változatlanul 
érvényes a „pülanatnyi szituációra való pillanatnyi reakció” alapképlete.

A döntési folyamatra, a koncepcionális és a napi szempontok ütközésére egyetlen példát 
szeretnék bemutatni. Az idézet a tavaly nyáron benyújtott „Jelentés az Országgyűlés szá
mára a társadalombiztosítás átalakításáról” című munkaanyagból származik: „Finanszí
rozási szempontból csak azok a változtatások fogadhatók el, amelyek hosszabb távon a 
járulékmértéket csökkentik, azt átmenetileg sem növelik, és a költségvetésre sem hárítanak 
teljesíthetetlen finanszírozási kötelezettségeket.” Az állítás helyessége természetesen vi
tatható. A parlament hosszan foglalkozott a koncepcióval, jelentősen át is alakította, de az 
idézett gondolat az október végi határozatban is megmaradt. Decemberben megkezdődött 
a költségvetéssel kapcsolatos „döntési dömping”, amikor a felmerült ellentmondásokra 
adott első válasz az volt, hogy egy százalékponttal megemeltük a járulékot. A megoldást
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igénylő gyakorlati problémák „elmosták” azokat a megfontolásokat, amelyekkel korábban 
szinte mindenki egyetértett.

A negyedik Murphy-törvény szerint Minden mindennel összefügg. A hibák terjedési 
lehetősége határtalan; sőt, ami a kezdetben még jó, később mégis hibássá válhat.

A triviálisnak és durván leegyszerűsítőnek hangzó állítás jelentőségét akkor érthetjük 
meg, ha figyelembe vesszük, hogy a nyugdíjbiztosítás a gazdaság egyik legnagyobb újra
elosztó rendszere. Az ellátások sokfélesége és bonyolultsága is nehezíti, sőt sokszor kérdé
sessé teszi az átalakíthatóságot. A nyugdíjrendszerben — bár alapvetően törvényileg 
meghatározott — rengeteg a beavatkozást igénylő vezérlőeszöz, szabályozó elem, ezek 
összehangolt átalakítása igen nagy gondot okoz már az éves folyamatok tervezésében is.

A nyugdíjrendszer vezérlőeszközei közé tartozik a minimumok egész serege. Közismert 
például, hogy létezik öregségi nyugdíjminimum. Az viszont már talán kevéssé ismert, hogy 
az öregségi nyugdíj aktuális minimuma közvetlenül és elsődlegesen legkevésbé az öregségi 
nyugdíjkiadást befolyásolja, mert valójában csak az alacsony jövedelemmel és kevés szol
gálati idővel nyugdíjba menők ellátását szabályozza (a nyugdíj lehet alacsonyabb, mint a 
minimum); míg a régebben nyugdíjazottakéra már nincs hatással. Az összekapcsolódások 
miatt a nyugdíjminimum aktuális értékének nagyobb a közvetlen anyagi hatása a GYED- 
ben, mivel a gyermekgondozási díj tényleg nem lehet ennél a minimumnál alacsonyabb, és 
az ilyen ellátások közel harmadának összegét évről évre ez határozza meg. így a társada
lombiztosítás éves költségvetésének összeállításakor a tervezett minimumértéket a GYED 
kiadásánál figyelembe kell vennünk, ezzel szemben a nyugdíj-költségvetésben elenyészően 
kis mértékű a „szabályozó hatás” a tárgyévi nyugdíjkiadásban.

Hosszú távon azonban a közvetett hatások kerülnek előtérbe, és az egész „megfordul”; 
a nyugdíjminimumok dinamikái, egymáshoz viszonyított arányai a nyugdíjrendszer fon
tos jelzőszámaivá válnak, mivel ezek a „vízválasztói” az alacsony ellátásoknak. Ha tehát 
hosszú ideig csak a közvetlen hatásokat vesszük figyelembe, a nyugdíjrendszert lassan 
„félrekormányozhatjuk”.

Ha összefoglalóan is meg akarjuk határozni anyugdíjrendszer mai dilemmáját, a főtétel 
— ahogy már sokan megfogalmazták, és ez lenneaz ötödik Murphy-törvény — a következő: 
Nyugdíjrendszerünk túl sok embernek túl sokat ígér és keveset ad. A reformnak tehát arra 
kellene választ adnia — ami nekem sajnos nem fog sikerülni —, hogy kinek, milyen for
rásból, mennyit és milyen feltételekkel biztosítson a nyugdíjrendszer.

A nyugdíjrendszer közgazdasági feltételrendszere

Nagyon röviden néhány olyan adatot szeretnék ismertetni a nyugdíjrendszer múltjáról és 
jelenéről, amely érzékelteti, mitől is „fáj a fejünk” a gazdaság egyik legnagyobb újraelosztó 
rendszere miatt.
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A nyugdíjkiadás makroadatai (1970-1990)

1970

nyugdíjkiadás (md ft) 13
nyugdíjas létszám (ezer fő) 1450
átlagos ellátás (ft) 764
létszám a népességhez
viszonyítva (%) 14.0
nyugdíjkiadás a GDP belföldi
felhasználásához
viszonyítva (%) 3.8

1975 1980 1985 1990

27 56 92 202
1800 2100 2300 2560
1273 2276 3353 6683

17.0 19.4 21.0 24.7

5.2 7.6 9.1 10.1

A nyugdíjakra fordított kiadás az 1970. évi 13 milliárd forintról 15 és félszeresére, 202 
milliárd forintra nőtt 1990-ig, ebben az időszakban szinte pontosan 5 évenként megdup
lázódott. A gyors növekedési folyamat — bár a korábbiaktól részben eltérő mozgatórugók 
alapján — továbbra is hasonló: 1991 -ben a kiadások elérték a 260 milliárd forintot, 1992-re 
pedig 310-320 milliárd forinttal számol a társadalombiztosítás költségvetése.

A  kiadás-növekedés egyik legfontosabb tényezője a létszámalakulás. Az ún.folyósítási 
tételszám (az ellátottak tényleges számához hasonló — annál technikai okok miatt alacso
nyabb — nyugdíjátutalások száma) 20 év alatt 1,7-szeresére nőtt. Ezen időszakon belül a 
gyorsabb növekedés 1970 és 1980 között következett be; ezt az évtizedet az igen jelentős 
jogkiterjesztés jellemzi, középpontjában az 1975. évi II. törvénnyel. Ekkor fejeződött be a 
mai egységes és általános nyugdíjbiztosítás kialakítása azzal, hogy fokozatosan bevonta a 
kötelező biztosításba a korábban még a nyugdíjjogosultságból kimaradt (vagy eltérően 
szabályozott) rétegeket is. Elsősorban ez volt az oka annak, hogy a nyugdíjasok részaránya 
a népességen belül 10 év alatt 14 százalékról közel 20 százalékra emelkedett, de termé
szetesen nem elhanyagolható az a hatvanas évek közepén indult demográfiai változás sem, 
amely az aktív korosztályok romló halálozási arányával, az ingadozó születésszámmal és 
a népesség elöregedésével jellemezhető. Az utolsó időszak ismét kissé gyorsuló létszámnö
vekedése már más természetű okra, elsősorban a súlyosbodó gazdasági problémák nyomán 
bekövetkező kényszemyugdíjozásokra (a már említett korengedményes nyugdíj, előnyug
díj) vezethető vissza. Figyelembe kell azonban venni, hogy ez a folyamat az előző évtized 
végén még éppen csak elkezdődött, azóta viszont felgyorsult, ezért az 1990. évi közel 25 
százalékos hányad is tovább emelkedik.

A  kiadásnövekedésnek a létszámnövekedéssel meg nem magyarázható része a nyugdíj - 
szint emelkedéséből adódik. Az egy főre jutó átlagösszeg 764 forintról 6683 forintra nö
vekedett, a növekedés 20 év alatt 8,7-szeres. Ennek két, számszerűen nehezen szétvá
lasztható tényezője van: az egyik a nyugdíj kompenzáció, azaz a nyugdíjak évről évre tör
ténő felemelése; a másik az állománycserélődés, ami abból adódik, hogy az újabbak nyug
díja magasabb, mint a régieké. Ezért az egy ellátásra jutó átlagösszeg dinamikája sem
miképpen nem meghatározó abból a szempontból, hogy a 10 vagy 20 évvel ezelőtt nyugdí
jazottnak, ha még 1990-ben is az állományban volt, mekkora az ellátása. Az „átlagnyug
díjas” nyugdíja tehát nem azonos az átlagnyugdíjjal, a kettő között az összetételváltozás 
mellett éppen a nem mérhető cserélődés a különbség. A nyugdíjasok egyéni nézőpontjából
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pedig csak az előbbi, a kimutatható átlagnál lényegesen szerényebb nyugdíjdinamika a 
meghatározó, míg makroszemléletben a kiadásokat az utóbbi jelzi csak.

A nyugdíjkiadást ebben a makroközelítésben a gazdaság teljesítményéhez kell hason
lítanunk. A nyugdíjkiadásnak a GDP-hez viszonyított értéke is rohamosan emelkedett, 20 
év alatt nem egészen 4 százalékról több mint 10 százalékra. Ez azt jelenti, hogy 1990-ben 
már a gazdaságban megtermelt és felhasználható összes bruttó jövedelem — beleértve az 
amortizációt, az aktívak jövedelmét, a gazdasági szféra eredményét, az állami adóbevéte
leket és a külföld pozitív vagy negatív hozzájárulását — minden tizedik forintja újraelosz
tásra került a nyugdíjrendszeren keresztül.

A nyugdíjkiadás rohamos növekedését természetesen az inflációs folyamatok is meg
határozzák, 1970 és 1990 között a fogyasztói árindex 432 százalék volt. Az inflációval 
párhuzamosan a nyugdíjrendszert hosszú távon is befolyásoló igen fontos tényező az ak
tívak reálbéralakulása. A vizsgált időszakon belül 1978-ig emelkedtek a reálbérek, az ezt 
követő néhány évet a hullámzás, stagnálás jellemezte, ennek következtében a mutató 1982- 
ben az 1977-es színvonalra került, azóta a folyamatos visszaesés a meghatározó; 1985-ben 
az 1975. évi, 1990-ben az 1973. évi szintre kerültünk vissza, és — saját számításom szerint
— 1991-ben éppen elértük az 1970-es szintet.

A nyugdíjrendszer rövid gazdaságtörténeti háttere alapján négy problémakörrel kell 
szembenézni:

1. Az a gazdaság, amelyben a nyugdíjrendszer működik és amelyhez szorosan kötődik
— többek között azért, mert felosztó-kiróvó rendszerben működik, azaz a befolyó járu
lékbevételeit oszthatja el—, válságbanvanjövedelemképességenagyon alacsony. Ezzel 
is magyarázható, hogy a járulékoldalt már nem lehet tovább terhelni, ezért az ellátórend
szer átalakítása feltétlenül szükséges.

2. A nyugdíjrendszer belső ellentmondásai kiéleződtek.
3. A nyugdíjrendszernek igen nagyfokú a determináltsága, hiszen 18-20 éves korban 

kerülünk kapcsolatba a társadalombiztosítással, kezdjük a megtakarításokat azért a nyug
díjért, amit jó esetben 100 éves korunkig élvezünk.

4. Hiányzik a valódi tulajdonos és hiányzik a nyugdíjbiztosítás perspektivikus működ
tetéséhez szükséges tartalékvagyon is.

Végül hangsúlyoznám, hogy véleményem szerint a nyugdíjbiztosítás fő problémáinak 
megoldására nincsenek lemásolható nemzetközi minták, bár rengeteg a hasznosítható 
nemzetközi tapasztalat. Minden országnak magának kell saját rendszerét — múltjából és 
hagyományaiból kiindulva — kialakítania.

Úgy gondolom, a gazdasági kilábalás kérdése túlmegy a nyugdíjrendszer keretein, a 
többi probléma azonban némüeg részleteseb kifejtést igényel.

Milyen tényezők jellemzik a nyugdíjrendszer ellentmondásait?
A legfontosabb: igen nagy a felgyűlt értékvesztés, ami kimutatható a bérekhez-kerese- 

tekhez viszonyítva is, de a nagy mértékű inflációhoz képest még kiélezettebb problémát 
jelent. A nyugdíjarányokban igen erőteljes nivellálódás következett be, részben objektív 
kényszerűségből, részben pedig azért, mert ezzel járt az elmúlt 15-20 év nyugdíjkompen
zációs gyakorlata: a szociálpolitikai szempontok túlzott érvényesítése.

Sok a diszfunkcionálisan működő elem, és szinte minden újabb döntés ezekhez hozzá
tesz egyet-egyet. Például 1991-ben három új ellátás indult: a már említett előnyugdíj a 
munkanélküliséggel, a bányásznyugdíj és az egészségkárosodási járadék az ágazat foglal
koztatási problémáival összefüggésben. Látszólag nincs probléma, mert egyik ellátást sem
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а ТВ Alap finanszírozza, pénzügyi fedezetüket ugyanis biztosítja a költségvetés. A gond 
az, hogy az ilyen nyugdíjak fedezeti hányada — a nyugdíjnak a járulékhoz viszonyított 
aránya — jelentősen romlik a rövidülő járulékfizetési idő alatt, továbbá mindig problémát 
okoz az ilyen ellátások beillesztése az általános rendszerbe.

A magas járulékkulcs ellenére, enyhébb kifejezéssel és rövidebb távon, a pénzügyi in- 
stabilitás, szigorúbb megfogalmazásban és hosszabb időtávon a finanszírozhatatlanság ve
szélye áll fenn. Új tényező az állami garancia fokozatos leépítése. És végül: az egész rendszer 
túlzottan bonyolult és áttekinthetetlen a biztosítottak számára, az információs rendszer 
pedig nem segíti kellően a döntéshozatalt.

Mit értek a nyugdíjrendszer determináltságán?
A determináció a nyugdíjrendszer múltjából és jelenéből következő meghatározottság, 

a jövőre vonatkozó olyan elkötelezettség, amely a meglevő nyugdíjas állományból már 
eleve következik. Saját előreszámításaim szerint — ezek az eredmények biztosan nem 
pontosak, demográfiai feltevései vitathatóak, de a nagyságrendi tévedések valószínűtlenek
— az 1991. év eleji nyugdíjas létszám mintegy 53 százaléka még az állományban lesz, 
nyugdíjat fog kapni a következő évezred elején: 20 év múlva, 2011 -ig is csak 24 százalékra 
csökken az induló állomány aránya; és még 30 év múlva is nyugdíjat fog kapni a létszám 
5-6  százaléka.

Amennyiben feltételezzük a reálkeresetnek megfelelő nyugdíjkompenzációt, a 2000. 
év nyugdíjkiadásának mintegy felét, a 2010-esnek pedig közel negyedét „már előre, auto
matikusan elköltöttük”. Vagy fordítva: ha elképzeljük azt az abszurd helyzetet, hogy 1991- 
től kezdve már senki nem mehet nyugdíjba, de a régi nyugdíjakat az éves kompenzációval 
tovább fizetjük, a kiadások említett mértékei akkor is felmerülnek. Ez az 1990. évi bér
szinten mérve 2000-ben mintegy 100 milliárd forint kiadást jelent, azaz, ha ebben a tízéves 
időszakban csak 8-10 százalék átlagos nominálbér-növekedést tételezünk fel, a 2000. év 
nyugdíjkiadásából mintegy 230-270 milliárd forintot költöttünk eddig el. .

Néhány megjegyzés a tartalékvagyonról és a tulajdonosról. A nyugdíjbiztosítás esz
mei várományfedezeti vagyona (az a vagyon, amely kamataival együtt elegendő a ma élő 
aktív és nyugdíjas népesség összes leendő nyugdíjának kifizetésére) — ahogy ezt 1990-ben 
számítottuk — 5-6000 milliárd forint, és ennek mintegy fele tartozik a már nyugdíjban 
levők várományához. Más kutatók is hasonló nagyságrendekhez jutottak. Ezek szerint a 
teljes nemzeti vagyon igen jelentős hányada a nyugdíjrendszer eszmei fedezetét, garanci
áját képezi. A felosztó-kiróvó típusú finanszírozási rendszer nem igényli ugyan ennek a 
vagyonnak a közvetlen nyugdíjbiztosítási tulajdonlását, de a demográfiai folyamatok és a 
kiadásoknak a bevételeknél gyorsabb növekedése — a számítások szerint — még e finan
szírozási rendszernél is 500-700 milliárd forint tartalékvagyont tenne szükségessé.

Ezzel szemben a társadalombiztosításnak 1992. év elején mintegy 100 milliárd forint
— jelenleg még a nyugdíj- és az egészségbiztosítás között nem megosztott — bruttó vagyo
na van (ennek mintegy fele kétes értékű követelés, járuléktartozásból eredő kintlevőség, 
30 százaléka részben forgóalapként funkcionáló likvid tartalék és 20 százaléka tartós le
kötésű vagyon), amivel szemben áll még az 1991. évi, 20 milliárd forintot meghaladó — a 
zárszámadásig rendezetlen — hiány és mintegy 11 milliárd forint hiteltartozás. Ilyen mó
don számottevő, az ellátások folyó kiadásainak fedezetére bevonható vagyonhozam sincs. 
Azonban a meglevő kevés vagyonnal is gazdálkodni kell, másrészt pozitív döntések vannak 
a tartalékvagyon részleges feltöltésére is (néhány éven belül 300 milliárd forintnyi vagyon 
kerül átadásra). Valódi tulajdonos kell tehát a vagyonnal, illetve a folyó bevételekkel való
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gazdálkodásban, „aki a hosszú távú tulajdonosi szemléletet” érvényesíti a döntési folya
matban is.

Mindezek alapján milyen feltételekkel számolhatunk a jövőre vonatkozóan, milyenek 
a nyugdíjbiztosítás kilátásai tíz-húsz év távlatában a jelenlegi adottságok alapján?

A korábbi demográfiai alapon nyugvó „jóslat” ellenére — amely szerint a nyugdíjas 
létszámnak már egyáltalán nem kellene nőnie — 1985-ben még 156 ezer, 1989-90-91 -ben 
162, 192, illetve 214 ezer új nyugdíjmegállapítás volt, és ezzel az utolsó három évben 56, 
79, majd 124 ezer fővel emelkedett a tételszám. A nyugdíjazások magas száma döntően 
nem demográfiai okra — ti. hogy sokan lépnek nyugdíjkorba — vezethető vissza, hanem 
gazdasági indíttatású: a romló gazdasági feltételrendszer szüli egyik „kényszermegoldás
ként” a nyugdíjazást. Ennek csak az egyik megnyilvánulása a jelenleg már mintegy 60 ezer 
fő foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíja. A másik: a rokkantsági nyugdíjasok 
növekvő száma, legalább részben, ugyanerre az okra vezethető vissza.

Míg a teljes állományban „csak” minden negyedik saját jogú nyugdíj rokkantsági ere
detű, az induló nyugdíjakban már minden harmadik ilyen, és az arány tovább romlik: 
1985-ben az új nyugdíjak öregségi—rokkantsági megoszlása 70 százalék a 30 százalékhoz, 
1989-91 között már 65 a 35-höz viszonyítva. Ezek a problémák — az egészségügyi, fog
lalkoztatási és rehabilitációs vonatkozások mellett — egyre súlyosabb finanszírozási ter
heket is jelentenek a nyugdíjrendszerre.

A közeli jövőt, a jelenlegi évtizedet illetően hasonló feltételrendszerrel kell számolni, 
igen nehezen található olyan feltevésegyüttes, amely elfogadható költségvetési és finan
szírozási pozíciót eredményez ezen az időtávon a mai ellátási és jogosultsági feltételek 
alapján. Ehhez ugyanis egyszerre kell a gazdasági feltételrendszert igen optimistán, a de
mográfiai feltételrendszert, az időskori halandóságot pedig igen pesszimistán megítélni. A 
jelenlegi feltételek mellett az előreszámítások az évtized közepére-végére 100-200 müli- 
árd forint éves hiányt jeleznek, ezek persze szintén nem a konkrét számszerű értékben, 
csak tendenciájukban mérvadóak. Ha tehát „minden úgy megy tovább, ahogy eddig”, a 
hiány folyamatosan növekedni fog, és ha a kedvezőtlen növekedési ütemek mérséklődnek 
is, rövid időn belül finanszírozhatatlan lehet a nyugdíjrendszer.

A nyugdíjrendszer ilyen jellegű problémáinak hangsúlyozását többen a társadalom „ri
ogatásának, a nyugdíjrendszer összeomlásával való fenyegetésnek” tartják, amelynek 
egyetlen célja, hogy elfogadtassa a közvéleménnyel a várható megszorító, korlátozó intéz
kedéseket. Véleményem szerint nem erről van szó: a „finanszírozhatóság válsága” nem 
azonos a „nyugdíjrendszer összeomlásával”. A már megállapított ellátások kifizethetősé- 
ge egy államilag garantált társadalombiztosítási rendszerben nem lehet kétséges! Ellenben 
következik belőle egyrészt az ellátási rendszer átalakításának, a nyugdíjreformnak a szük
ségessége, másrészt a nyugdíjrendszer mai egycsatornás — tisztán járulékfedezeti alapon 
álló — finanszírozási rendszerének az átalakítása, a járulék mellett a vagyonra és hozamá
ra, illetve a költségvetés normatív jellegű támogatására és folyamatos garanciavállalásra 
épülő finanszírozás bevezetésének szükségessége. Mindez természetesen megszorításokat, 
korlátozásokat is jelent vagy a jogosultak körére, az ellátások színvonalára, vagy a terhek 
viselésére vonatkozóan.
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A nyugdíjreform jelenlegi állása

Mi történt eddig a reform területén, és mire lehet a jövőben számítani — erre próbálok a 
továbbiakban válaszolni a rendelkezésre álló rövid idő keretei között. A kiinduló lépésnek 
a Társadalombiztosítási Alap 1989. évi önállósága, az állami költségvetéstől való elkülö
nítése tekinthető. Az azóta megtett legfontosabb lépések a következők:

1. A  nyugdíjbiztosítás jellegét, a nyugdíjrendszer biztosítási és szolidaritási alapelvének 
fenntartását, az alapvető feltételrendszert meghatározta az Országgyűlés 1991. év végén 
hozott határozata.

2. Ha jelenleg még csak formálisan is, de 1992-ben létrejöttek a biztosítási ágak, elkü
lönült egymástól a nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás. Definiálódott a két ág járu
lékkulcsa (az összesen 54 százalékos járulékból 30,5 százalék az egészségbiztosítás 
feladatainak, illetve a két ágból közösen fedezett feladatoknak a finanszírozására szolgál).

3. Megszületett a társadalombiztosítás két ágának önkormányzati (tulajdonosi) irányí
tásáról szóló törvény, az önkormányzatok megalakulásáig átmenetileg létrejöttek a fel
ügyelő bizottságok.

4 .1992-től törvény rögzíti a nyugdíjkompenzáció alapelvét, miszerint a nyugdíjakat az 
átlagkereset növekedésének megfelelően kell évről évre emelni. Ezt valósította meg már az 
1991. évi gyakorlat is, most azonban az ütemezést is tartalmazó — évi kétszeri emelés, 
márciusban és szeptemberben — törvényi garancia van a bérkövető kompenzálásra. így 
biztosítható, hogy az aktívak reálkeresete és a nyugdíjak reálértéke folyamatosan együtt 
mozoghat, a nyugdíjasok se viseljenek nagyobb terhet, illetve arányosan élvezzék majd a 
meginduló növekedés előnyeit.

5. Határozat született a „profiltisztítás” szükségességéről; a társadalombiztosítás ke
retei között — és ezen belül a nyugdíjbiztosításban — tartósan nem finanszírozható, szo
ciálpolitikai jellegű ellátásoknak a központi költségvetési finanszírozásáról. A két bizto- 
tosítási ág ellátási feladatait, illetve az átmenetileg közösen finanszírozott — még „le nem 
adott” — ellátások körét is törvény rögzíti. A feladatátcsoportosítás — 3,6 milliárd forint 
erejéig —- már 1992-ben megkezdődött.

A felsorolt — egyértelműen előremutató, pozitív irányú — elemek csak kezdeti lépés
nek tekinthetők és a jelenlegi első időszakban a megoldásnak inkább még csak a formális 
oldalai kerültek előtérbe. Miért?

-  A  társadalombiztosítás állami költségvetéstől való anyagi függetlenségének, döntési
irányítási önállósgának még csak a keretei és nem a valós feltételei jöttek létre. Ugyanez 
igaz a két ág egymáshoz való viszonyára is, mivel amíg a két nagy ellátórendszer nem 
teljesen független anyagilag, tehát pénz „szivattyúzható át” egyikből a másikba, addig a 
reform sem érhet el eredményeket.

-  Az állami szociálpolitikával történő feladatmegosztás, a társadalombiztosítási fel
adatok kijelölése körüli vita csak „pillanatnyilag”jutott nyugvópontra. Hiányzik a leadan
dó, profilidegen feladatok átvételének elfogadott ütemezése. Ezért a vita az ellátások 
jellegéről várhatóan újból ki fog éleződni, ha az átadás-átvétel ténylegesen napirendre 
kerül.

-  Az állami költségvetés szociálpolitikai szerepvállalása a gazdasági feltételrendszer 
miatt is igen korlátozott, pedig több okból is kiemelt jelentőségű a profilidegen tevékeny
ségek sorsa.
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Az első, hogy a kiadások mérséklésének, a hiány csökkentésének és így a finanszíroz
hatóságnak is az egyik forrása a járulékfizetéssel elvileg sem fedezhető ellátások kikerülése 
a társadalombiztosításból (az ilyen kiadások 1992-re becsült összege — a már leadott 
feladatokon túl — 42 miUiárd forint, és ennek fele nyugdíjkiadás).

A második, hogy a nyugdíjbiztosítás megfelelő „kalkülációja” sem alakítható ki a je
lenlegi inhomogén, biztosítási típusú és szociálpolitikai jellegű ellátásokat vegyesen tar
talmazó feladatokra az ellátások belső összekapcsolódásai miatt, a vegyes feladatkörre 
nem lehetséges megalapozott finanszírozási rendszer sem.

Végül a harmadik, hogy a nyugdíjrendszeren belül kezelt szociálpolitika valószínűleg a 
legdrágább szociálpolitika is, mert hatékonysága — mivel nem rászorultsági alapon mű
ködik — igen alacsony fokú, a legkevésbé lehet célirányos.

— Az Országgyűlés említett határozata — véleményem szerint — alapvetően helyesen 
jelölte ki a társadalombiztosításon belül a nyugdíjbiztosítás jövőbeli jellegét. Ezek szerint 
perspektivikusan is megmarad a biztosítási és szolidaritási elven alapuló, a társadalom 
legszélesebb rétegeire kiterjedő általános és kötelező jellegű, alapvetően a munkából szer
zett jövedelmekhez és járulékfizetéshez kapcsolódó nyugdíjrendszer.

Itt is várható azonban, hogy ha sor kerül az ellátórendszer konkrét átalakítási javasla
tainak kidolgozására — ez a feladat pedig előttünk áll —, a nézetkülönbségekből eredő 
viták ismét napirendre kerülnek.

Mint ismeretes, a kormányzat az említett határozat előkészítéseként három, sok szem
pontból alapvetően eltérő változatot nyújtott be a lehetséges jövőt illetően. Az egyes vál
tozatok tömören a következőkkel jellemezhetők:

Az A változat a mainál szűkebb hatóköben működne, mivel erősebben korlátozná a 
befogadott jövedelmeket. Az egységes mértékű járulék ellenében a nyugdíj fix részét ké
pező minimumokon keresztül létbiztonságot garantáló, jövedelemarányos alapellátást 
nyújtana. A finanszírozásban a járulék mellett a vagyonjuttatásnak van szerepe. Az új 
modellt 1993-tól kellene bevezetni.

А В változat szerint az érintettek (és munkajövedelmük) döntő hányada a kötelező 
biztosításban maradna, az egyéni és egyéb önkéntes biztosítási formák csak kiegészítő 
szerepet kapnának. A nyugdíj három elemre épülne: a nem járulékból, hanem költségvetési 
forrásból fedezett ún. állampolgári alapnyugdíjra, a kötelező biztosításban szerzett mun
kanyugdíjra és a kiegészítő biztosításra. Az új modell bevezetése az ezredforduló körül 
lehetséges, addig a profiltisztítás, a vagyonjuttatás és a költségvetési hozzájárulás többlet- 
forrásaira épít.

A C változat jelentősen szűkítené a kötelező biztosítás hatókörét és színvonalát, a meg
élhetési minimumra korlátozott alapellátással teremt helyet az egyéni és vállalati vagy más 
magánbiztosítási formáknak. A kötelező nyugdíjat fix összegű hozzájárulás ellenében, szi
gorú biztosítási kalkuláció szerint csak a járulékfizetési idő hosszától függően, de a kere
settől függetlenül, az inflációval valorizáltan állapítaná meg: 35 év után járna 7000 forint 
— 1991. évi reálértékű — nyugdíj. A bevezetés folyamatosan történne. A kötelező rend
szer állami garanciával, a kiegészítő rendszer jelentősebb vagyonjuttatással és adóprefe
renciával működne.

A bemutatott alapváltozatokat sok jogos kritika érte, elsősorban az egyes változatok 
megalapozottsági fokát illetően, továbbá mert talán nem derültek ki az alapvető koncep
cionális eltérések. Maga a döntés egy negyedik, „mixelt” változat megfogalmazását jelen
tette, melynek azonban a gyakorlati kivitelezhetősége kérdéses, illetve a bizonytalansági
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pontjai szintén elég nagyok. Ugyanakkor elég általános megfogalmazású ahhoz, hogy úgy 
gondoljam: akár a kedvező, akár a kedvezőtlen irányú átalakításra is „szabad kezünk van” 
még.

A megoldásra váró problémáknak három nagy csoportja határozza meg a közvetlenül 
előttünk álló feladatokat, és itt térnék vissza a bevezetőben említett kérdéskörre: kinek, 
mennyit, miből?

A kinek kérdésében rövid távon nincs túl nagy mozgási lehetőség, eltekintve attól, hogy 
a profiltisztítás keretében bizonyos—a biztosítás alapján ellátási jogot nem szerző — réteg 
kikerülne a társadalombiztosítás hatóköréből; ennek a rétegnek az ellátásáról tehát nem a 
nyugdíjrendszernek, hanem az állami szociálpolitikának kell majd gondoskodnia a terve
zett szociális törvény alapján. Hosszabb távon a legjelentősebb befolyásoló eszköz a nyug
díjkorhatár. Két szélesőséges és végrereményben nem tartható nézet létezik, az egyik az 
„adj Uramisten, azonnal!” típusú; a másik szerint „a korhatáremelés szükséges, de csak a 
távoli jövőben”. Véleményem szerint a valós válasz a kettő között helyezkedik el: most 
kellene dönteni és előre meghirdetni az évtized második felétől esedékes lépéseket.

Szorosan ehhez a problémakörhöz tartozik a kiegészítő rendszerek — korkedvezmé
nyek és korengedmények — korlátozásának a kérdése, mivel szerintem helytelen addig az 
általános, 55 éves női korhatárt egy-egy évvel felemelni, amíg egyébként 3-5 évvel koráb
ban is nyugdíjba lehet kerülni foglalkoztatáspolitikai korengedménnyel, előnyugdíjjal 
vagy más ellátás igénybevételével. Változtatni kell a rokkantsági nyugdíj megállapításának 
feltételein is, továbbá a „kinek” kérdéséhez kapcsolódik egy „szerencsétlen konstrukció”, 
a résznyugdíj leépítése is, ami 1991-től csak újabb ellentmondásokkal terhelte a nyugdíj- 
rendszert.

A mennyit is nehéz probléma, mivel szintén komplex rendszer, a nyugdíjképlet gyökeres 
átalakításáról, illetve új nyugdíj szabályozás bevezetéséről van szó. Az újraszabályozás
nak ki kell terjednie:

-  a nyugdíjskála linearizálására, ami azt jelenti, hogy a különböző szolgálati idők 
között ne legyen különbség (egy-egy többletév általában ugyanannyi nyugdíjemelkedést 
biztosítson), ugyanakkor csak a ténylegesen járulékfedezettel rendelkező évek határozzák 
meg az elérhető nyugdíjat;

-  ̂ beszámítási időszak meghosszabbítására (azon évek körének a növelésére, melyek
nek jövedelmei a nyugdíjat meghatározzák), a nyugdíjnak az „életkeresethez”, a befizetett 
járulékhoz való közelítésére;

-  az „életkeresetet jobban tükröző” nyugdíjképlet azonban csak jól definiált és kiszá
mítható valorizációs rendszer (a régebbi évek jövedelmeit az újabbak szintjére hozó in
dexálás) bevezetésével lehetséges; e nélkül még alacsony, egyszámjegyű bérnövekedés 
esetén sem lehet az egymástól távoli évek jövedelmeit reálisan „összeadni”;

-  a nyugdíjminimumok rendszerére ésaz esetleges nyugdíjplafonra, illetve a sokak által 
jogosan kritizált ún. degresszív beszámítás kiválthatóságára, azaz arra a kérdésre, hogy 
milyen arányban „transzformálódjanak” nyugdíjra a mindinkább differenciálódó jövede
lemstruktúra alacsony és magas jövedelmei;

-  a biztosítás alapján járó nyugdíj abszolút- és relatív (a már megállapított nyugdíjak
hoz, az elért munkajövedelemhez, a különböző ellátások egymáshoz viszonyított stb.) szín - 
vonalára.

Végül a miből kérdése a fedezeti rendszer átalakítását jelöli. A bevételeket illetően a 
jelenlegi egycsatornás, tisztán járulékbefizetésre épülő rendszert — megtartva a felosztó
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kirovó finanszírozás és a folyó járulékbefizetésből eredő fedezet dominanciáját — több
csatornás rendszerré, kell alakítani, kiegészítő, de nem elhanyagolható szerepet juttatva a 
tartalékvagyonnak, illetve a vagyon hozamának és a költségvetés normatív hozzájárulásá
nak. A nyugdíjbiztosítás ezekkel a forrásokkal együtt sem nélkülözheti az állami garanciát.

A járulékfedezeti rendszert megfelelő kalkulációval is alá kell támasztani; óvakodni 
kell azonban a kalkulációtól várható, a járulékmértékkel kapcsolatosan meglevő illúziók
tól. A kalkulált járulék alapvetően a tervezett szolgáltatások színvonalától és igénybeve
hetőségétől függ. Úgy gondolom, a járulékkulcs ténylegesen nem emelhető tovább, de 
radikális csökkentésére sem lehet a közeljövőben számítani, mivel az részben az alacsony 
hazai jövedelmi szinttel, részben pedig a nagyon aránytalan, de szintén nehezen megvál
toztatható egyéni- és munkáltatói hozzájárulással magyarázható. (A mi százalékos járu
lékunk 10+44 már csak ezen aránytalanság miatt is formálisan 4-6 ponttal magasabb más 
országokénál).

Összefoglalva előadásom mondanivalóját, nem vagyok túlzottan optimista a nyugdíj- 
rendszer átalakíthatóságát illetően: egyrészt azért, mert az előadásban vázolt megoldásra 
váró problémák önmagukban is sürgetően gyors és ezért sokszor megalapozatlan döntése
ket kényszerítenek ki; másrészt—és talán ez a döntő — abból a „gödörhelyzetből”, amiben 
vagyunk, nem is lehet sokak számára elfogadható, kellően megalapozott, azaz objektíven 
is jó perspektívákat felvázolni.



Hozzászólások

Kopátsy Sándor

Annak ellenére, hogy a társadalombiztosítást a modem társadalmak, de mindenekelőtt a 
fogyasztói társadalom egyik alapvető problémájának tartom és ennek megfelelően sokat 
foglalkoztam a viszonyainknak megfelelő megoldás keresésével, három éve arra az elhatá
rozásra jutottam, hogy elkerülöm ezt a témát. Ezt azért is tettem, mert azt kellett tapasz
talnom, hogy a terület illetékesei, a rendszerváltozástól függetlenül, nem hajlandóak az 
alapvető okokkal foglalkozni, megelégszenek a pülanatnyi problémák foltozgatásával. Ba
ráti kérésre azonban újra kötélnek álltam.

Két kérdést kívánok röviden kifejteni:
— Hogyan hat a foglalkoztatáspolitika a társadalombiztosításra?
— Melyek a társadalombiztosítás fő pénzügyi forrásai?
A szocialista viszonyok között alapelvként kezelték a teljes foglalkoztatás biztosítását. 

Az elvet ugyan nem lehetett vitatni, a gyakorlatot azonban nem ehhez igazították. Ebből 
aztán az fakadt, hogy a növekvő munkanélküliséget a kapukon belülre helyezték. Amíg azt 
hozták fel a piaci társadalmak ellen, hogy ott 3-10 százalékos munkanélküliség van, a 
szocialista gazdaságokban megtűrték a 20-30 százalékos kapun belüli munkanélküliséget. 
Mindmáig nem vált még az illetékesek előtt sem világossá, hogy a szocialista gazdaság 
legalább akkora munkanélküliséget hozott létre, mint a gazdasági válságok idején a század 
első harmadának klasszikus kapitalista társadalmai.

Ahogy fokozatosan teret hódított a reformkommunizmus — és most már a hazai viszo
nyokról beszélek —, a vállalati érdekeltség hatásaként a kapun belüli felesleges munkaerő 
egyre nyilvánvalóbbá vált, a vállalatok nyereségnövelése ennek mérséklésére ösztönzött. 
Ezt látva a kormányzat kettős megoldáshoz folyamodott: egyrészt rövidítették a munkai
dőt, másrészt csökkentették a nyugdíjkorhatárt.

Mindmáig hallgatunk arról, hogy nálunk az egy év alatt ledolgozott órák száma alacso
nyabb, mint bárhol a piaci társadalmakban. Ez gazdasági anomália. A reálbérek harma- 
dát-ötödét sem teszik ki a nyugati országokéinak, a munkaidőt azonban az övék alá 
csökkentettük. Ha nem kereshetnek az emberek, legalább legyen szabadidejük — volt a 
jelszó.

Még szakmai körökben is mélyen hallgatnak arról, hogy az Egyesült Államokban 25, a 
távol-keleti országokban 35-45 százalékkal nagyobb az évente ledolgozott órák száma. 
Nem valljuk be, hogy a munkaidő rövidségében nem lehet első az az ország, amelyik a 
reálbérekben hátul kullog. A munkaidőt csak akkor indokolt csökkenteni, ha az elért reál
bérek olyan magasak, hogy a dolgozók már elsősorban nem a jövedelmüket akarják növelni, 
hanem inkább a nagyobb kényelmet, a több szabadidőt választják. Nálunk erről szó sem 
lehet, sőt a dolgozók nagy többsége a nagyobb jövedelem érdekében hajlandó meghosz- 
szabbítani a munkaidejét. Ez történt és történik akkor, amikor a munkaviszonyon kívüli 
munkaidő nálunk lett a leghosszabb a világon. Becsléseim szerint jelenlegaz átlagos dolgozó 
4-500 órát dolgozik évente a másodgazdaságban. Ez a szám még a felét sem éri el a nyugati 
társadalmakban. Nincs igazuk azoknak, akik azzal érvelnek, hogy a munkaidő meghosz- 
szabbítását a csökkenő reálbérek okozták. A tények tanúsága szerint ugyanis éppen a na
gyobb jövedelműek hosszabbították meg az átlagosnál is jobban a munkaidejüket.
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Magyarország szinte egyedülálló az utolérés gondjaival küzdő országok között abban a 
tekintetben, hogy a lakosság többsége a jövedelme növelése érdekében hajlandó meghosz- 
szabbítani a munkaidejét. Nem kényelmesebben, hanem több munka árán is jobban akar 
élni. Ennél fontosabb garanciája nincs a gazdasági felemelkedésnek.

Mindent egybevetve azt kell megállapítani, hogy a társadalom munkaerőkapacitásának 
a kihasználtsága a munkaviszonyon és az adózó gazdaságon belül példátlanul alacsony. Ezt 
a deformációt csökkenti a lakosság spontán munkavállalása a fekete- és a csak részben 
adózó gazdaságban.

A nyugdíjkorhatárok alacsony szintjét tekintve is az elsők vagyunk a világon. Ezt is a 
munkanélküliség elrejtése érdekében tettük. Ha a nálunk sokkal gazdagabb országokhoz 
igazítanánk a nyugdíjkorhatárt, mintegy 15 százalékkal nőne a munkanélküliek száma. 
Korábban a kapun belülieké, most már egyre inkább a ténylegesen is munkanélkülieké.

A fordulat éve óta nem nőtt, hanem csökkent a munkahelyek száma. Nem csak azért, 
mert a korábbi kapun belüli munkanélküliség kisebb lett, hanem mindenek előtt azért, mert 
pénzpolitikáját a kormányzat a termelés szűkítése árán kívánta megvalósítani.

Az is nyilvánvaló, hogy a még nem privatizált gazdaságban nem szűnt meg a kapun 
belüli munkanélküliség. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a privatizáció során akkor is leépítik 
a korábbi munkaerő legalább 20 százalékát, ha a termelést szinten tartják.

A fenti okokat összegezve: a szocialista rendszer utolsó húsz évében a kapun belüli 
felesleges és a kormány által nyugdíjba küldött munkaerő aránya együttesen elérte, sőt 
meghaladta a 30 százalékot. Ma ennél is nagyobb. Márpedig ilyen munkanélküliség mellett 
elképzelhetetlen a társadalombiztosítási igények finanszírozása.

A nyugati országokon abban a tekintetben is túltettünk, hogy liberálisan kezeltük a 
betegség miatti munkaidőkiesést. Mind a táppénzen, mind a kórházban töltött idő nálunk 
abnormálisán magas. Ez elsősorban annak a következménye, hogy sem a munkaadónak, 
sem a munkavállalónak nem volt drága a betegség ürügyén való távolmaradás, sőt a feke
tegazdaságban dolgozók számára a táppénzes állapot anyagi előnyt jelentett. Ezt lehet ma 
is tapasztalni, de már nemcsak a táppénz, hanem a munkanélküli segély esetében is. Jel
lemző módon a magánszektorban tört része a betegség miatti kieső munkaidő az állami 
szektorban kimutatottnak.

Egyelőre még arra sincs példa, hogy ilyen alacsony nyugdíjkorhatárt a gazdag országok 
képesek lennének finanszírozni. Nálunk pedig még a kérdés nyílt felvetésétől is visszaret
tennek az illetékesek.

A fentiekből az következik, hogy az egységnyi ledolgozott munkaidőre példátlanul nagy 
és az alkalmazott módszerektől függetlenül elviselhetetlen társadalombiztosítási teher jut, 
és ez az arány még egyre romlik.

A felvázolt probléma csak tovább növekedett az elmúlt két év során. A kormány gazda
ságpolitikája következtében jelentősen zsugorodik a gazdaság nagyvállalati szektora, va
gyis az a terület, ahol a társadalombiztosítási járulék maradék nélkül kivethető és viszony
lag behajtható. Ezzel szemben egészségesen fejlődik a magángazdaság és a feketegazdaság, 
ahol a jövedelmek jelentős hányada után, sok esetben egyáltalán nem fizetnek járulékot. 
A hiányt csak fokozza az a tény, hogy a kormány vagyonfelélő politikája következtében 
egyre több nagyvállalat képtelen befizetni a társadalombiztosítási járulékot.

Nemcsak a források csökkennek, hanem a kötelezettségek is nőnek. Egyrészt nő a mun
kanélküli segélyre fordított összeg, másrészt a nyílt munkanélküliséggel szemben szem ér -
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mes politika lehetővé tette, hogy a felesleges munkaerő jelentős hányadát korkedvezmé
nyes nyugdíjba küldhessék.

A társadalombiztosítási járulék azért is abnormálisán magas, mivel a jövedelmeknek 
csak mintegy a felét terheli. Ez az aránytalanság elsősorban abból fakad, hogy a magyar 
gazdaságnak nemzetközi mértékkel mérve kiugróan jelentős a fekete, illetve szürke szek
tora. Az a társadalombiztosítás, amelynek finanszírozása a szocialista rendszerben alakult 
ki, arra épült, hogy minden jövedelem ellenőrzött és szinte csak munkaviszonyból szárma
zik. Ezért nem okozott problémát az, hogy az állampolgári alapon járó juttatások forrását 
a munkaviszonyban szerzett jövedelmekre vetítve gyűjtötték be. Ez a módszer azonban a 
privatizálódó gazdaságban egyre inkább működésképtelen. Elkerülhetetlenné válik, hogy 
az állampolgár ellátási forrásait az állampolgári jövedelmek alapján hajtsák be, és a mun
kaviszonyból származó jövedelmeket csak annyi adó terhelje, amennyi ellátás a munkavi
szony alapján jár. Ez más szavakkal azt jelenti: az adórendszerünk és a társadalombiz
tosítási elvonási módszerünk nincs összhangban azzal a ténnyel, hogy az egyik oldalon 
jelentős az adózás alá nem vont jövedelem, a másik oldalon sok az állampolgári jogon járó 
juttatás.

Mondanivalóm lényege: a társadalombiztosítás, ezen belül a nyugdíjrendszer csak bi
zonyos gazdaságpolitika, ezen belül megfelelő foglalkoztatási szint és adórendszer mellett 
oldható meg a jogos társadalmi elvárások szintjén.

Végül szólni kívánok arról, hogy a privatizáció során elszalasztottunk egy soha vissza 
nem térő lehetőséget: a társadalombiztosítás megfelelő alapokkal való ellátását. A modern 
fogyasztói társadalomban a legnagyobb tulajdonos a társadalombiztosító, ezen belül a 
nyugdíjalap. A lakossági tulajdonnak ez a közvetett, kollektív formája ma már kétszer 
nagyobb részét birtokolja a nagyvállalati tulajdonnak és az állami értékpapíroknak, mint 
a magántőkések.

A részvénytársasági forma mellett sokféle tulajdonosra van ugyan szükség, de ezek 
között egyre inkább a legnagyobb és a legmegfelelőbb tulajdonos a nyugdíjpénztár, a kol
lektív tőkés. Ezek többségi részesedése jelenti a megfelelő tőkeáramlás és a megfelelő tu
lajdonosi ellenőrzés legjobb feltételét. Nem utolsósorban ez a vagyon jelent megfelelő biz
tosítékot a nyugdíjak reálértékének megőrzésére is.
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Bod Péter

Néhány észrevételt tennék az elhangzottakhoz.
Réti János úgy véli, hogy a társadalombiztosítás reformja körül nagyon kevés történt. 

Persze azon, hogy mi a sok és mi a kevés, lehet vitakozni. Én valamivel pozitívabban érté
kelném a megtett lépéseket.

Magam elsősorban azért vagyok optimisa, mert úgy látom, hogy eddig lényegében si
került távol tartani a társadalombiztosítási reform körüli vitákat a politikai csatározások 
porondjától.

Ami persze nem jelenti azt, hogy olykor egy-egy parlamenti képviselő ne próbálná meg 
a TV-közvetítés nyilvánosságát felhasználni arra, hogy a nyugdíjak körüli vitákat saját 
politikai irányzata érdekében kiaknázza. Ugyanakkor a parlament döntései azt mutatják, 
hogy az elmúlt másfél évben ezen a területen sikerült minden lényeges kérdésben egyetér
tésre jutni.

A társadalombiztosítás ügyeiért felelős parlamenti bizottság munkáját a konszenzusra 
törekvés jellemzi. Sokkal nagyobb mértékben érvényesül a szakmailag motivált együttmű
ködés ezen a területen, mint a politika egészében, vagy mint a gazdaságpolitika, meg a 
pénzügypolitika kérdéseiben. A magam részéről mindezt pozitívan értékelem és ezért va
gyok derűlátóbb.

Nagyon lényeges eredménynek tartom, hogy az Országgyűlés tavaly elfogadta az 1991. 
évi LVXXXTV. törvényt a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról, noha teljes 
megvalósítására hosszabb idő kell.

Az igazi, teljes jogú önkormányzatok létrejötte szorosan összefügg a szakszervezetek 
helyzetének alakulásával. Amíg a szakszervezeti színtéren nem jön létre bizonyos politikai 
egyetértés, megmarad a jelenlegi ideiglenes és átmeneti állapot. Nevezetesen az, hogy a 
parlament által megválasztott felügyelő bizottságok gyakorolnak bizonyos — később ön- 
kormányzati jogosultságokká váló — jogokat, de ezek korlátozott jogok.

így egyfelől megindult ugyan a társadalombiztosítás leválása az államigazgatásról, de 
nem fejeződött be. Az átmenet végén a társadalombiztosítás nem lesz az államigazgatás 
része, hanem két, a parlament felügyelete alatt álló önkormányzat tulajdonává válik. Lét
rejön két választott testület, két közgyűlés, amelyekben a biztosítottak és a munkáltatók 
képviselői foglalnak majd helyet. Ezeken a fórumokon artikulálódhatnak a társadalom- 
biztosítással kapcsolatos különböző érdekek. A dolog lényege az, hogy ezek az érdektago
lódások nem azonosak a parlament vagy a területi önkormányzati szervezetekben meg
jelenő érdekstruktúrákkal. Ezért is nehéz őket más módon kezelni, mint rábízva az ügyeket 
messzemenő hatáskörökkel felruházott szakmai önkormányzatokra. Bízom abban, hogy 
az önkormányzatok létrejöttével javulni fog az a döntéshozatali mechanizmus, amely — 
mint Réti János mondta — bizony döcög.

Milyen helyzetben van ma a társadalombiztosítás?
Állandóan azt olvassuk és halljuk, hogy óriási hiánya van és össze fog omlani. Ezzel a 

beállítással szemben a valóság az, hogy durván 55 milliárd forinttal tartoznak jelenleg a 
társadalombiztosításnak, és a kintlevőség döntő része kizárólagosan állami tulajdonban 
lévő gazdasági szervezetek tartozásaiból adódik. Emellett — ahogy azt Réti János említette 
— a társadalombiztosítás 45 milliárdos nagyságrendben folyósít ideiglenesen a saját esz
közeiből nem társadalombiztosítási jellegű szolgáltatásokat. Ez így együtt 100 milliárd. Ha
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nem lenne tartozás, és a költségvetés fizetné azt, ami reá tartoznék: nem hiány lenne, hanem 
felesleg. Azon lehetne gondolkozni: halmozzunk-e fel saját tartalékot, vagy csökkentsük-e 
a járulékok mértékét, elősegítve ezzel a gazdaságban történő felhalmozást.

Erre azt lehet mondani: mindez szép, de a tartozások mégis csak itt vannak. Ezzel 
összefüggésben utalnék Kopátsy Sándor álláspontjára, amellyel teljesen egyetértek. A 
problémáink valóban nem egyszerűen társadalombiztosítási problémák. Nem is oldhatók 
meg a társadalombiztosításon belül. Magyarországon akkor lehet csak korszerű, európai 
mértékkel elfogadható társadalombiztosítást kialakítani, ha a gazdasági fejlődés ezt meg
alapozza.

Az önkormányzat lehet okos, és a Parlament szociális bizottsága lehet bölcs: a problé
mákat nem tudják megoldani a gazdaság problémáinak megoldódása nélkül. Valóban azok 
az égető gazdasági problémák, amelyeket Kopátsy említett. Ezekhez én a nyugdíjrendszer 
összefüggésében azt tenném hozzá, hogy olyan nyugdíjrendszerre van szükség, amely nem 
akadályozza a gazdaság normális fejlődését. Tehát nem abban teszi érdekeltté az embere
ket, hogy amint csak lehet, kiszökjenek a társadalmilag szerveződött munkából, hanem 
abban, hogy saját érdekükből minél tovább benne maradjanak.

Itt van jelenleg az árnyékgazdaság, illetve az ellenőrizhető gazdaság dilemmája. A dol
gozó is meg a munkáltató is választhat. Jelenleg nagy a hajlandóság arra, hogy kisebb-na- 
gyobb mértékben feketén dolgozzanak az emberek, és a munkáltatóval megosztoznak a be 
nem fizetett járulékon. Minthogy az embereknek rosszak a tapasztalataik a nyugdíjígér
vények be nem tartása miatt: többre becsülik a mai többletkeresetet a többlet-nyugdíj
ígérvénynél. Amíg a gazdaság a mai tranziens állapotából nem mozdul ki, rosszak a tár
sadalmi feltételek egy jó, távlatos nyugdíjrendszer kialakításához.

Ezért próbálom én a magam részéről az illetékes döntéshozóknak azt magyarázni, hogy 
nem kell az új nyugdíjtörvény kidolgozását elsietni. Réti Jánosnak igaza van abban, hogy 
mi most rövid távon gondolkodunk. Azonban szerintem most válságkezelésre van elsősor
ban szükség. Nem bújhatunk ki a jelenleg már nyugdíjból élőkkel szembeni felelősség alól.

Egy a jövő évezredre szóló új nyugdíjrendszert majd csak akkor tudunk csinálni, ha 
már túljutottunk a kelet-európai gazdaságok összeomlása okozta gondokon, az átmeneti 
időszakon, ha viszonylag stabil pénzügyi rendszerünk lesz, ha a munkanélküliség beáll egy 
normális szintre, ha a GDP már rendszeresen ismét emelkedni fog.

Ugyanakkor bizonyos döntéseket nem látszik célszerűnek tovább görgetni magunk 
előtt. Elsősorban a korhatáremelés kérdésében kell döntést követelni. Teljes mértékben 
egyetértek Réti Jánossal abban, hogy a nyugdíjkorhatár kérdését nem szabad önmagában 
vizsgálni. Nem téveszthetők szem elől azok az egyéb csatornák, amelyeken mint kiskapukon 
a nagykapu mellett be lehet surranni az általános korhatárok alatt a nyugdíjas állományba 
— olyan helyzetben, amikor a nyugdíj mellett korlátozás nélkül lehet keresethez jutni. Ezt 
a fényűzést a világon kevés nyugdíjrendszer engedi meg magának.

Ma aligha lenne időszerű adminisztratív módon korlátozni azok nyugdíját, akik a nyug
díj mellett is folytatnak kereső tevékenységet. A mai nyugdíjakból ugyanis általában nem 
lehet megélni. Ha azonban olyan új rendszerre törekszünk, amely a nyugdíjbavonulás után 
biztosítja a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelemhez közel eső nyugdíjszínvonalat: akkor ez 
normális társadalmi költségekkel csak akkor finanszírozható, ha a nyugdíjas egyidejűleg 
már nem aktív kereső.

Egyetértek azzal, hogy a perspektivikus nyugdíjrendszernek legyen kiegészítő jellegű 
önkéntes eleme. Ez bele is került a társadalombiztosítás fejlesztéséről hozott 1991. októ-
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béri országgyűlési határozatba. Azzal azonban nem értek egyet, hogy ezt a munkások és 
alkalmazottak fő tömegei számára rendelkezésre álló kötelező nyugdíjbiztosítás elsorvasz
tásával, valamiféle létminimum körül mozgó juttatást biztosító szociális védőhálóvá tör
ténő átalakításával készítsék elő. A kormány által tavaly előterjesztett ún. C-variáns azt 
tartalmazta, hogy a kötelező rendszer mindenkinek csak a mindenkori minimálbér szintjén 
biztosítson nyugdíjat, és mindenki, aki többet akar, kössön önkéntes biztosítást.

Sajnos hamis illúziók keltek lábra az utóbbi időkben nálunk az előzetes tőkegyűjtésen 
alapuló nyugdíjrendszerekkel kapcsolatban. Kevesen élnek már azok közül, akik valaha 
benne voltak ilyen rendszerekben és tudták, hogyan működnek. Kevesen tudják, valójában 
mibe is kerül majd egy ilyen biztosítás a jövendő nyugdíjasnak, még akkor is, ha sikerült 
azt ún. nonprofit szervezetek keretében megszervezni.

Az ismertetett anyagban két modell szerepelt. Az elsőt a szerzők kereset vagy befizetés 
meghatározta rendszernek nevezik. Úgy gondolom, hogy ilyen rendszereket lehet csinálni, 
ha a pénzügyi kormányzat bizonyos tartós lakossági vagy vállalati pénzmegtakarításokat 
serkenteni akar az adórendszerben nyújtott kedvezményekkel. Azonban ne nevezzük a 
javasolt konstrukciót „nyugdíjának, mert az valójában egyszerű nonprofit elven működő 
„spóregylet”. Itt ugyanis nincs előre rögzített biztosított szolgáltatás, nincs rögzített befi
zetési kötelezettség, nincs garantált kamatozás. Mindössze egy ígéret van arra, hogy min
denki valamikor felveheti a számláján kamatokkal megnövekedett befizetéseit. Ezzel az
tán el lehet menni egy biztosítóhoz és lehet vásárolni a spórolt pénzen életjáradékot. Az 
ilyen szerveződések hasznosak lehetnek, amennyiben elősegíthetik a tőkeképződést és a 
saját öregkorról való gondoskodást — de ez nem nyugdíjrendszer. Szó sem lehet arról, hogy 
ilyen rendszerek a kötelező nyugdíjbiztosítást helyettesítsék.

A másik modell az ún. szolgáltatás által meghatározott nyugdíjalap. Egy ilyen konst
rukció — ha biztosítástechnikailag kellően megalapozott, ha kellő anyagi garanciákkal 
rendelkezik, és szoros szakmai felügyelet alatt működik — reális kiegészítője lehet a kö
telező társadalombiztosítási nyugdíjrendszernek. Elvben itt arra van szükség, hogy ha va
laki 18 éves korában mondjuk belép egy ilyen nyugdíjalapba és 42 éven át fizeti a megígért 
szolgáltatások fedezetéhez majdan szükséges hozzájárulásokat, fél évszázad után garan
táltan meg is kapja, amit neki az alapszabályok megígértek.

Szeretném nyomatékkai hangsúlyozni, nem léteznek olyan a priori biztosítékok, ame
lyek a fent jelzett követelmények teljesülését garantálnák. Az infláció és a gazdasági vál
ságok számos ilyen nyugdíjalapot szerte a világon tönkretettek ésa jövőben is tönkre fognak 
tenni. Különösen igaz ez a jóslat olyan gazdaságra, amelyben ma még nem is léteznek 
tradicionális vállalatok.

Nagy könnyelműség lenne, ha valaki ilyen nyugdíjalapokkal akarná helyettesíteni ná
lunk a kötelező nyugdíjbiztosítást. Ezért rendkívüli körültekintésre lesz szükség annak a 
körnek a meghatározásában, amelyben „el lehet ismerni” egyes nyugdíjalapokat. Más szó
val, mentesíteni lehet tagjait a kötelező biztosítás alól.

A befizetés meghatározta ún. nyugdíjalapok esetében erről biztosan nem lehet szó. De 
a szolgáltatás meghatározta rendszereknél is messzemenő garanciákat kell előírni. A ga
rancia azonban a dolognak csak az egyik oldala. Nálunk súlyos gondot okoz a kötelező 
biztosítás feloldása, mert egy felosztó-kiróvó típusú finanszírozással működő nyugdíj- 
rendszer és egy tőkefedezettel finanszírozott rendszer között nehéz zavartalan átjárást 
biztosítani.
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A nyugdíjalapokról szóló anyag kidolgozói nem néztek szembe ezzel a problémával és 
nem is adnak megoldást arra, hogyan lehet az átjárást technikailag megalapozni.

Ha a kötelező biztosítás a jövőben is csak felosztó-kiróvó rendszer alapján képzelhető 
el, azok, akik kikerülnek a biztosítási kötelezettség alól, mert belépnek egy ún. „elismert” 
nyugdíjalapba: nem vihetnek magukkal várománytartalékot, mert ilyen nincs a kötelező 
rendszerben.

Ez az oka annak, hogy a szolgáltatás meghatározta nyugdíjalapoknak is kiegészítő sze
repük kell hogy legyen. Ilyen szolgáltatásokra azonban biztosan lesz fizetőképes társadalmi 
igény. Utalok itt mindenek előtt arra, hogy már ma is érvényben van a havi 7500 Ft-os 
biztosítási értékhatár. Ennél magasabb bruttó jövedelem alapján nem lehet már nyugdíjba 
beszámító keresethez jutni. így az ennél többet keresők részére a kiegészítő biztonságot a 
nyugdíjalapba való belépés nyújthatja.

A vezető alkalmazotti rétegen kívül a vállalkozók számára akár fő formaként is el tudom 
képzelni az önálló nyugdíjalapokat. A magam részéről egyetértek azzal, hogy a vállalkozó
kat nem kellene erővel benn tartani a kötelező biztosításban. Meg kell engedni számukra, 
hogy saját belátásuk szerint gondoskodjanak saját öregkorukról. Lesz, aki majd belép egy 
nyugdíjalapba, lesz, aki saját vállalkozásába ruház be, hogy idős korára legyen miből meg
élnie. Emlékeztetnék arra, hogy például az NSZK-ban is van biztosítási értékhatár, és a 
vállalkozó úgy gondoskodik magáról, ahogy akar.

Egy perspektivikus nyugdíjrendszerben fontos szerepet tulajdonítanék az önálló non
profit alapon működő nyugdíjalapoknak. De nem értenék egyet semmiféle kiszorítósdival. 
A bérből és fizetésből élők alapvető tömegei számára az öregkorról való gondoskodás leg
jobb form ája a kötelező társadalombiztosítási jellegű nyugdíjrendszer. Többé-kevésbé 
normális társadalmi-gazdasági körülmények között egy ilyen nyugdíjrendszerfelosztó-ki- 
róvó rendszerrel kielégítő módon finanszírozható.



EMLÉKEZÉS

1993 májusában lesz 10 éve, hogy Szálai Sándor meghalt. Érdemei köz
ismertek a magyar szociológia intézményesülése, külföldi kapcsolatainak 
kialakítása és nemzetközi elfogadtatása szempontjából. Ilyen irányú te
vékenysége mellett kevésbé ismert a szociológia elméletének és módszer
tanának fejlesztéséhez való hozzájárulása. Elsősorban előadásainak 
hallgatói emlékeznek vissza arra, ahogyan egy-egy kutatási problémát, 
vizsgálati megközelítést elemzett és bemutatott sziporkázó és figyelmet 
lekötő formában. Bár előadásainak dinamizmusát írásai nem adhatják 
vissza, úgy véljük, itt közölt tanulmányával sikerül mégis fe lidézn i színes 
egyéniségét azok számára, akik ismerték, és egyúttal elgondolkoztatni 
minden olvasóját a kutatási problémák megfogalmazásának és a vizsgá
lati módszerek megválasztásának bonyolultságáról még a látszólag egy
szerű témák esetében is.



Szálai Sándor

EGY MÓDSZERTANI PARABOLA

Úgy mondják, a múlt század kilencvenes éveinek elején egy derék cambridge-i mineraló- 
gusprofesszor azt a figyelemreméltó megfigyelést tette, hogy ha a tanszék számára beszer
zett fényképlemezeket az ásványgyűjtemény melletti szekrényben tárolják, akkor azok ha
marosan megfeketednek, tönkremennek. Amikor már harmadszor vagy negyedszer meg
történt ez a baleset, a bosszankodó professzor éleselméjűen levonta a konzekvenciákat, 
nevezetesen meghagyta az egyetemi altisztnek, hogy ha a jövőben friss fényképlemezeket 
hoz, akkor azokat ne az ásványgyűjtemény melletti szekrénybe, hanem a tanári szoba 
könyvespolcára rakja. Az intézkedés tökéletesen hatásosnak bizonyult, mégpedig két 
irányban: a lemezek többé nem feketedtek meg és a derék mineralógus nem fedezte fel a 
rádiumot...

Ezt a tudománytörténeti példázatot érdemes azoknak a figyelmébe ajánlani, akik úgy 
vélekednek, hogy az empirikus adatgyűjtő és ténymegállapító tevékenység csak valami 
alárendelt tudományos funkciót tölt be, amelyhez nem fűződnek számottevő elméleti és 
módszertani kérdések, hanem csupán bizonyos „technika” elsajátítását igényli, s tudo
mányos feladata kimerül abban, hogy „nyersanyagot” szállít az elmélet malmai számára. 
A konkrét szociológiai kutatótevékenységgel kapcsolatban nem is ritkán merülnek fel ef
fajta téves nézetek.

Az persze igaz, hogy ha a kutatás megreked az empirikus adatgyűjtés és ténymegálla
pítás fázisában, akkor nem születhetnek számottevő tudományos eredmények, hiszen ezek 
mindig a tapasztalatok általánosítását, elméleti feldolgozását igénylik. De abból, hogy az 
empirikus adatgyűjtés és ténymegállapítás önmagában véve nem elegendő a tudomány 
előbbre viteléhez, egyáltalában nem következik az, hogy a kutatómunkának ez a fázisa nem 
vet fel igen komoly elméleti és módszertani problémákat. Ennek éppen az ellenkezője igaz! 
Mint a többi közt a fent említett cambridge-i anekdota is mutatja, az „adatok” nem virá
gokként nőnek a mezőn, arra várva, hogy valaki leszakítsa és csokorba kösse őket. Sőt: az 
„adatok” önmagukban véve nem is léteznek, hanem bármely észlelt tény csak akkor válik 
adattá, ha az ember adatnak veszi valamire. S hogy egy észlelet mire adat, már szemlélet 
kérdése, illetve ha módszeres tudományos vizsgálat keretébe tartozó észleletről van szó, 
akkor szemlélet és módszer kérdése. Derék mineralógusunk szemében például, a fénykép
lemezek megfeketedése arra volt adat, hogy azok nem jó helyen vannak az ásványgyűjte
mény melletti szekrényben. Viszont pár évvel később Henri Becquerel szemében egy 
egészen hasonló véletlen (nem módszeres kutatás keretében nyert) észlelet arra volt adat, 
hogy az ásványgyűjteményben valami rejtélyes anyag lehet, amelynek láthatatlan kigőzöl
gése vagy kisugárzása még dobozba zárt és átlátszatlan fekete papírba légmentesen elcso
magolt fényképlemezekhez is elhatol.

Mint Darwin mondotta, minden megfigyelésnek valamiféle nézet mellett vagy ellen kell 
szólnia ahhoz, hogy az ember hasznát vehesse („... all observation must be for or against 
some view to be of any service”). Szemlélet kérdése tehát az is, hogy az ember mihez gyűjt
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adatot, milyen adatokkal párosítja össze, miféle ténymegállapításokra törekszik. Becque- 
rel, például, hiába vette volna a fényképezőlemez megfeketedését adatnak arra, hogy az 
ásványgyűjteményben valami gőzölög vagy sugárzik — ha cambridge-i kollégája szemlé - 
letét osztja, akkor még így is oda lyukadhatott volna ki, hogy az ásványgyűjteményt, miután 
valamiféle káros kigőzölgései vannak, jobb lesz elzárva tartani. S utasítást adva a megfelelő 
ólomláda elkészítésére, Becquerel rövid idő múlva cambridge-i kollégájához hasonlóan 
megelégedéssel tapasztalhatta volna, hogy fényképlemezei most már nem feketédnek meg, 
vagyis adminisztratív intézkedésével „megoldotta a kérdést”...

A szociológiai szakkutatásban — mint a módszeresen űzött tudományos kutatás min
den más ágában — az adatgyűjtő és ténymegállapító tevékenység még a legempirikusabb 
észlelési feladatok megoldásánál is módszertani egységet alkot, amelyen belül ugyan a 
kutatói munkamegosztás legkülönbözőbb formái lehetségesek, de ez a dolog lényegén mit 
sem változtat. Ne felejtsük el, hogy minden tudományos adat csak valamiféle ténymegál
lapítás révén jöhet létre, s minden tudományos ténymegállapítás adat valamihez — rend
szerint nem is egyetlen, hanem igen sokfajta, korántsem mindig előrelátható ténymeg
állapításhoz! Ha az orvos megvizsgálja a beteget, akkor „adatokat gyűjt” a beteg szervezet 
állapotáról, s ezeket az adatokat megfelelő kategorizálás alapján egy „ténymegállapítás
ban”, ti. a diagnózisban egyesíti. Ez a konkrét betegre vonatkozó ténymegállapítás viszont 
adattá válik az egészségügyi statisztika számára, amely éppen ilyen adatokat gyűjt, hogy 
saját céljaira, megfelelő kategorizálásuk alapján, ténymegállapításokat tegyen egyes be
tegségek ritkább vagy gyakoribb előfordulásáról. Másrészt az a laboratóriumi lelet, amelyet 
az orvos a diagnózis felállításához adatként használ fel, gondos laboratóriumi adatgyűjté
sen alapuló ténymegállapításként jött létre. Egyébként még igen elvont elméleti ténymeg
állapítások is viszonylag konkrét adatokként szolgálhatnak magasabb fokú absztrakciót 
igénylő tényállások meghatározásához. Az adatgyűjtés és a ténymegállapítás mindig a 
konkrétság, illetve az absztrakció szintjei — mint Lenin mondja: „lépcsőfoka” — közt 
zajlik: ami alulról nézve ténymegállapítás valamiről, felülről nézve adat valamire.

Ebben az értelemben a tudományos kutatómunka minden szakaszában folyhat „adat
gyűjtés” és „ténymegállapító” tevékenység. Ámde ha a szociológiai szakkutatás kérdése
ivel kapcsolatban beszélünk erről, akkor közönségesen a kutatómunkának arra a szaka
szára utalunk, ahol ez a tevékenység a konkrét társadalmi jelenségeknek és folyamatoknak 
többé-kevésbé közvetlen, fennállásuk helyén és időpontjában végrehajtott, módszeresávz- 
lelésén alapszik. Ez a „felvételező” vagy „terepmunka” természetesen nem az egyedüli 
információs forrás, amellyel konkrét társadalmi jelentésekről és folyamatokról rendelke
zünk. Társadalmi intézményeink és szervezeteink gyakorlata, saját élettapasztalatunk, 
irattáraink akta- és jelentésanyaga, a szépirodalom és a hírlapirodalom ugyancsak infor
mációs forrásként szolgál. Ámde ha ilyen forrásból is kívánunk meríteni — ami a legtöbb 
esetben nagyon is kívánatos —, akkor ez megint csak módszeres észlelést igényel, csupán 
a „terep” változik meg egy kissé, illetve valamivel közvetettebbé válik az észlelés. Mert 
akkor viszont társadalmi intézményeink és szervezeteink gyakorlatát kell megfigyelnünk, 
vezetőikhez és tagjaikhoz kell kérdéseket intéznünk — saját élettapasztalatunk felhaszná
lásakor nem kevésbé módszeresen önmagunkhoz is! —, irattári, szakirodalmi, szépirodalmi
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és hírlapirodalmi dokumentumokat kell szereznünk a szóban forgó konkrét társadalmi 
jelenségekre és folyamatokra vonatkozólag. Megfigyelésre, kérdezésre, dokumentációra 
így is, úgy is szükségünk van, s nem elvileg különböző a helyzet, ha valamivel közvetettebb 
vagy közvetlenebb úton történik az észlelés.

Persze, más a helyzet, ha nem konkrét információk alapján kívánunk bizonyos tényál
lásokat tisztázni, hanem ismert általános társadalmi és történeti törvényszerűségekből 
vonunk le következtetéseket rájuk. Ennek is megvan a maga jelentősége, hiszen tudo
mányos törvényszerűséget nemcsak egyetemes megismerésre irányuló vágyunkból állapí
tunk meg, hanem azért is, hogy konkrét esetekre alkalmazni tudjuk őket. Nem kevés olyan 
társadalmi tényállás van, amelynek megállapításához nincs különösebb felvételező mun
kára, terepmunkára szükség. Azt, hogy egy kapitalista üzemben kizsákmányolás folyik, 
érdekellentétek állnak fenn a munkásság és az üzem tulajdonosai között, a távolból is 
tudjuk. Ehhez csak annyi konkrét információra van szükségünk, hogy kapitalista üzemről 
van szó, s ennek az információnak a beszerzése általában nem igényel külön vizsgálatot. 
Ha viszont arra a speciálisabb kérdésre kívánunk választ kapni, hogy mekkora profitrátával 
dolgozik az üzem, s konkrétan miben nyilvánulnak ott meg a munkásérdekeknek és a ka
pitalista érdekeknek az összeütközései, akkor ehhez sokkal több konkrét információra lesz 
szükségünk, amelyeket alighanem már csak megfigyelés, kérdezgetés, dokumentáció révén 
szerezhetünk meg. Az információk egy része esetleg olyan lesz, hogy lehetővé teszi az 
előbbinél speciálisabb ismert törvényszerűségek alkalmazását ennek a konkrét üzemnek 
az esetére, úgy hogy deduktív következtetéseket vonhatunk le. De minél konkrétabb kér
désre kell választ adnunk, annál több és több olyan oldala lesz a problémának, amelyre 
egyszerűen képtelenek vagyunk deduktív következtetéseket levonni. Ugyanis egyrészt nem 
ismerjük mindazokat a speciális törvényszerűségeket, amelyek a tényállás részletes alaku
lását meghatározzák, másrészt nem hozzáférhetőek számunkra mindazok az adatok, ame
lyek nyomán megítélhető volna, hogy az ismert speciális törvényszerűségek sokféle 
lehetséges kombinációja közül a konkrét esetben melyik jut érvényre, s milyen mértékig 
determinálja a tényállást. S ilyen körülmények között nincs más hátra, mint módszeres 
észlelés (megfigyelés, kérdezés, dokumentációs munka) révén megszerezni azokat az in
formációkat, amelyeknek alapján konkrét, azaz egyelőre éppen csak erre az üzemre vonat
koztatható ténymegállapításokat tehetünk.

Természetesen semmiféle ténykérdésre nem lehet sem tisztán elméleti alapon, sem 
mindennemű elméleti alap nélkül válaszolni. Annyi konkrét adatra mindenesetre szüksé
günk van bármely tényállásra vonatkozó elméleti levezetéshez is, amennyi lehetővé teszi 
annak megítélését, hogy mely ismert elméleti összefüggések alkalmazhatók, másrészt a 
legközönségesebb tapasztalati adatgyűjtéshez valamilyen gyűjtési elv és valamiféle kate
góriarendszer az észleletek csoportosításához, s ez már vitathatalanul teoretikus elemet 
jelent a konkrét ténymegállapításban. Egészen elvontan nézve tehát csak a felhasználásra 
kerülő elméleti és észleleti adatok viszonylagos mennyiségében van különbség aközött, 
hogy valamely ténymegállapításhoz az ismert elméleti összefüggéseknek az adott esetre 
való konkretizálása vagy az empirikus észleleteknek bizonyos elméleti elvek és kategóriák 
szerinti rendezése révén jutunk el. Gyakorlatilag viszont óriási különbség van abban, hogy
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valamely ténykérdésben rendelkezésünkre állnak-e az elméleti alapok, ismerjük-e az 
összes releváns társadalmi, történeti és egyéb törvényszerűségeket, s csak néhány triviális 
vagy könnyen hozzáférhető tényadatra van-e szükségünk ezek konkrét alkalmazásához, 
vagy pedig, éppen ellenkezőleg, a ténykérdés olyan jellegű, hogy tudásunk jelenlegi állása 
mellett csak bizonyos elvek és kategóriák figyelembevételével végrehajtott módszeres 
észlelés nyújthat lehetőséget a konkrét ténymegállapításra. A szocializmus építésének 
viszonyai között annyi újszerű kérdés vetődik fel a társadalmi gyakorlatban, annyira bővül 
az államvezetés a gazdasági irányítás, a termelés és mindenfajta más társadalmi tevékeny
ség tervszerű fejlesztése szempontjából sürgős eldöntésre szoruló szociológiai ténykérdé
sek köre, hogy a szociológiai szakkutatás és ezen belül a konkrét szociológiai felvételező 
munka rendkívül nagy gyakorlati jelentőségre tesz szert. Ez teszi nálunk is a szocializmus 
építésének egyik fontos tudományos eszközévé.

Egyébként vitathatatlan, hogy a konkrét társadalmi jelenségekre vonatkozó adatgyűj
tés és ténymegállapítás a szociológiai szakkutatás keretén belül is csak a tudományos meg
ismerés első szakaszát jelenti, amelyhez az így nyert ismeretek elméleti feldolgozásának, 
általánosításának további szakaszai csatlakoznak. Az észlelés ugyanis önmagában véve 
csak az egyedi jelenséget vagy jelenségcsoportot regisztrálja, azaz leíró jellegű, s noha már 
e leírásban is szükségképpen bizonyos elméleti elveket alkalmaz, bizonyos fogalomrend
szer keretében rögzíti ténymegállapításait, azért a tulajdonképpeni tudományos elmélet
alkotás még csak ezután kezdődik.

A szociológiai szakkutatás keretében folyó adatgyűjtő és ténymegállapító munkához 
igen nagy súlyú elméleti és módszertani problémák egész sora fűződik, s ez teljesen füg
getlen attól, hogy szorosabb értelemben vett elméletalkotás nem képezi-e munka tárgyát. 
Mint mondottuk, vannak akik lebecsülik ezeknek az egyáltalán nemcsak „technikai” prob
lémáknak a jelentőségét, sőt általában azt az elméleti és módszertani felkészültséget, amely 
e munkához szükséges. Ilyen magatartás azonban csak addig lehetséges, amíg az ember 
nem kerül szembe azzal a feladattal, hogy meghatározza, tulajdonképpen miféle adatok 
gyűjtésére van valamiféle konkrét társadalmi ténymegállapításhoz szükség, hogyan lehet 
ezen adatok birtokába jutni, az észlelés milyen módszerei nyújtanak adott esetben meg
bízható eredményt. Mert hiszen a szociológiai felvételező munkától nem „impressziókat” 
várunk, hanem tudományos és gyakorlati célokra használható ténymegállapításokat! Ha 
az impressziók elegendők — s persze van eset, hogy meg-megelégszünk jól tájékozott, jó 
helyzetismerettel rendelkező, megfelelő gyakorlati érzékű szakemberek benyomásaival 
—, akkor további adatgyűjtésre és ténymegállapításra nincs szükség. Viszont benyomások 
elfogulatlanságát és helyességét igen nehéz ellenőrizni, illetve többnyire csak módszeres 
adatgyűjtés és ténymegállapítás útján lehet megbízhatóan ellenőrizni. Ellentétes benyo
mások között is nehéz más úton dönteni, főleg ha erre a döntésre felelős intézkedéseket 
kell alapítani, mert nagy súlyú gyakorlati kérdések megoldásáról van szó. Impresszióiért 
senki sem felelős, de intézkedéseiért már igen!

Egyetlen, egészen egyszerű és még teljesen empirikus síkon mozgó szociológiai adat- 
gyűjtési és ténymegállapítási feladat végiggondolása elegendő ahhoz, hogy az ember ne
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becsülje le többé az efféle munkához fűződő elméleti és módszertani problémák komoly
ságát. íme egy modellszerű példa:

Az autóbuszüzem 200 méterrel áthelyezett egy autóbuszmegállót. Pár nap múlva a 
lapok több panaszos levelet közölnek, amelyeknek írói azt állítják, hogy a megálló áthelye
zése rontott a környék lakóinak, illetve dolgozóinak közlekedési ellátottságán. Az autó
buszüzem viszont, egyebek közt éppen az új megállóhely közelében lévő üzem dolgozóinak 
kérésére helyezte át a megállót, s gyakorlatból tudja, hogy bárhol helyeznek el egy megállót, 
mindig lesznek, akiknek éppen ez az áthelyezés okoz kényelmetlenséget. Továbbá minden 
intézkedés esetében leginkább csak azok írnak levelet, akiknek ez rossz; a jót többnyire 
szótlanul tudomásul veszik azemberek.ésfeltűnően ritkán jelennek meg autóbuszmegállók 
áthelyezésén örvendő levelek az újságokban olyanok tollából, akiknek most már pont a 
kapujuk előtt áll meg az autóbusz. Mindazonáltal az autóbuszüzem tisztázni óhajtja a 
kérdést, s a következő egészen egyszerű és konkrét ténykérdésre kér megbízható választ 
tőlünk:

A budai rakpart 10-es számú háza előtti autóbuszmegállónak menetirányban 200 mé
terrel messzebbre történt áthelyezése és az utca túlsó, Duna-part felőli járdáján lévő meg
állóhely ezzel párhuzamos áthelyezése rontott-e vagy javított a környéken lakó, illetve 
dolgozó személyek közlekedési ellátottságán, több megelédegést keltett-e, mint elégedet
lenséget?

Ez ugyebár, egészen egyszerű „ténykérdés”. Hiszen:
a) Az autóbuszüzem nem egy elmélet kidolgozását kéri tőlünk, amelynek alapján meg

jósolható, hogy valamely megálló áthelyezése milyen feltételek mellett ront vagy javít a 
környéken lakó, illetve dolgozó személyek közlekedési ellátottságán, mely esetben növeli 
vagy csökken ti a megelégedettségüket. Efféle elmélet megalkotásához sok-sok olyan esetet 
kellene kivizsgálni, mint amilyenek kivizsgálásával most bennünket megbíztak, számtalan 
elméleti és gyakorlati eshetőséget kellene mérlegelni. Minderről itt szó sincs.

b) Az autóbuszüzem még csak nem is egy hipotetikus tényállás tisztázását várja tőlünk, 
nem azt kérdi, hogy mi történnék, ha bizoriyos megállót áthelyeznénk. Nekünk egy már 
bekövetkezett tényt kell megállapítanunk: azt, hogy valami javult-e vagy romlott, több-e 
vagy kevesebb.

c) Az autóbuszüzem még csak kvantitatív meghatározást sem kíván a javulás vagy a 
romlás fokáról, illetve arról, hogy mennyivel több az elégedettség vagy az elégedetlenség. 
Ez nagyon megkönnyíti munkánkat, hiszen ilyesfajta kvantitatív meghatározások a szo
ciológiában sok nehézséget szoktak okozni. Nagyobb javulás az, hogy ha egy rokkant utas
nak nem kell naponta kétszer 200 méternyi utat végigkopogni a mankójával, mint hogy ha 
tíz, piacról hazatérő háziasszonynak hetente egyszer 80 méterrel rövidebb úton kell cipel
nie a szatyrot? Ilyesmiket nehéz összeadni (vagy kivonni), márpedig kvantitatívan pontos 
meghatározáshoz mérni is kell.

d) Külön könnyebbség, hogy azutca túloldalán nincsenek házak. A Duna azegyik irány
ban élesen elhatárolja a vizsgálati terepet. Ennyivel is kevesebb a gondunk.

Nos, lássunk hozzá... Reményteljes kezdőkként természetesen úgy véljük, hogy legegy
szerűbben és legbiztosabban úgy juthatunk a szükséges tényadatok birtokába, ha megkér -
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dezzük az autóbuszüzem intézkedése által érintett emberek véleményét. Ki fog ugyan de
rülni, hogy az effajta körkérdés nem olyan gyorsan és nem olyan biztosan vezet eredmény
re, mint hisszük, de hát az emberek véleménye mégiscsak fontos. Kezdjük ezzel!

Magától értetődően nincs valamennyi érintett ember véleményére szükségünk; elég lesz 
talán, ha minden tizediket megkérdezzük, azaz „mintát” veszünk az érintett népességből. 
Ennek a mintának, magától értetődően olyannak kell lennie, hogy arányosan képviselve 
legyenek benne mindazok a csoportok, amelyeket a megállóhely áthelyezése így vagy 
amúgy érintett. Biztosítanunk kell tehát, hogy a minta „reprezentatív” legyen.

Kérdezzünk meg talán minden tizedik embert, aki a budai rakpart két járdáján az át
helyezett megálló-párnál a nap bizonyos óráiban fel- vagy leszáll? Nem, ilyen egyszerűen 
ez nem megy, hiszen ezek között sok olyan van, aki nem a közelben lakik vagy dolgozik, s 
csak alkalomszerűen használja ezt a megállót. Márpedig az autóbuszüzem kérdése a kör
nyéken lakók, illetve dolgozók közlekedési ellátottságára vonatkozik. Hát akkor, persze, az 
összes fel- és leszállóktól megtudakolhatjuk, itt laknak vagy dolgoznak-e a közelben és 
rendszeresen használják-e ezt a megállóhelyet. Az „igennel” válaszolók közül minden ti
zediknek kikérjük a véleményét arról, hogy javult-e vagy romlott közlekedési ellátottsága 
a megállóhely-áthelyezés révén... Igen ám, csakhogy ez sem elég! Mert, feltehetőleg, elég 
sokan vannak olyanok, akiknek számára a megállóhely-áthelyezés következtében most már 
olyan távol esik az általunk vizsgált megálló, hogy az áthelyezés óta egy másik megállót 
részesítenek előnyben, s ott szállnak fel vagy le. Amikor a budai rakpart 10-es számú háza 
elől menetirányban tovább helyezték 200 méterrel a megállóhelyet, ennek távolsága az 
előtte lévő megállóhelyhez képest 200 méterrel megnőtt. Vizsgálatunkat tehát ki kell ter
jesztenünk ama szomszédos megállóhely fel- és leszállóira is, hogy kihalásszuk közülük 
azokat, akik az áthelyezés előtt a „mi” megállónknál szálltak fel, mert ez esett számukra 
legközelebb, de most már a szomszéd megállóhoz vezető utat is kényelmesebbnek találják, 
min t annak a 200 méteres többlettávolságnak a megtételét, amelyet az áthelyezés számukra 
jelentett. A túlsó járda mentén haladó autóbuszvonalat tekintve, a megállóhely áthelyezése 
menetiránnyal ellentétben tett ki 200 métert; ott tehát a vizsgálatot a megállónk után 
következő szomszédos megállóhely fel- és leszállóira kell kiterjesztenünk. Csakhogy még 
ez sem elég! Mert hiszen a szomszédos megállóhelyeken olyan fel- és leszállók is akadnak, 
akik nem az áthelyezés kényszere révén kerültek át oda, hanem már mindig ezeket a szom
szédos megállóhelyeket használták. Ott tehát újabb „előzetes kérdés” révén tisztáznunk 
kell, hogy az, akit megszólítottunk, a mi megállóhelyünk fel- és leszállói közé tartozott-e 
azokban a régi időkben, amikor az még az eredeti helyén volt. Csakhogy ez még mindig 
nem elég! Mert lesznek olyanok is, akiknek számára a megállóhely áthelyezésével az egész 
autóbuszközlekedés annyira kényelmetlenné vált, hogy áttértek a környékbeli villamos
vagy trolibusz-megállóhelyek használatára, vagy éppenséggel gyalogosokká voltak kény
telenek átvedleni. Ezeknek a megkérdezése nélkül éppen azokra nem terjedne ki vizsgála
tunk, akiknek közlekedési ellátottsága legjobban romlott, s akik nyilván leginkább 
elégedetlenek az autóbuszüzem intézkedése miatt.

Hát akkor, a jelek szerint, nincs más hátra, mint az, hogy mintát vegyünk a környékbeli 
házakban lakó, illetve dolgozó emberekből, azaz bejárjuk a terepet, és valamilyen rendszer
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szerint kiválogassuk a megkérdezendőknek azt a hányadát, amely a „volt autóbuszutaso
kat” van hivatva képviselni — ti. azokat, akik a megállóhely áthelyezése óta nem járnak 
autóbuszon. Igen, de hol kezdődik és meddig terjed a régi megállóhely „környéke”? Egyik 
határát a Duna alkotja, ezt tudjuk. Másik határát már nehezebb megállapítani, hiszen a 
régi megállóhely környékének egy része nyilván az új megállóhelynek is „környéke” — 
lesznek olyanok, akiknek számára semmi sem változott a megállóhely áthelyezésével, ti. 
az új megállóhely ugyanolyan messze vagy közel van számukra, mint a régi, s ezek közt nem 
lehetnek megfelelő arányszám ban képviselve elégedetlenkedő „volt autóbuszutasaink” — 
és így tovább. Amint látjuk, már a megfelelő népességi minta összeállítása sem olyan egy
szerű!

De tegyük fel, hogy végül is megnyugtató módon megállapítottuk, hol és kikhez kell 
fordulnunk alapkérdésünkkel. Most már csak meg kell fogalmaznunk ezt a kérdést. Miről 
is van szó? Mindenekelőtt a megkérdezett személy közlekedési ellátottságának javulásáról 
vagy romlásáról. No, ezt ilyen elvontan nem kérdezhetjük. Az „ellátottság” fogalmán igen 
különböző dolgokat értenek az emberek, sőt jó néhányan talán meg sem értenék, mit aka
runk tudni, ha ennyire absztrakt megfogalmazásban tesszük fel a kérdést. Legyen tehát: 
„Közelebb van-e az új megállóhely az Ön otthonához (munkahelyéhez), mint a régi?” Ez 
nem rossz, csak az a baj, hogy az új megállóhely közelebb lehet az illető otthonához, s mégis 
elégedetlenkedik a megállóhely áthelyezése miatt, mert kényelmetlenséget okoz számára. 
Például a budai rakpart 10-es számú házában, a régi megálló-párnak megfelelő helyen egy 
közért van. Aki a környéken lakó háziasszonyok közül délután munkából hazajövet itt 
szállt le az autóbuszról, mindjárt helyben megvásárolhatta a család vacsoráját és hazavi
hette. Most viszont hiába van az új megállóhely közelebb a lakásához, előbb el kell gyalo
golnia onnan 200 métert a régi megálló helyére, a közértbe, s csak azután indulhat hazafelé. 
(Ugyanez a helyzet a környékre dolgozni járó asszonyokkal, akik autóbuszon mennek innen 
haza.) A  megállóhely közelsége tehát csak az „objektív” közlekedési ellátottságot határoz
za meg, de ez nem okvetlenül egyezik meg a ’’szubjektív” közlekedési ellátottsággal, amely 
a megelégedettségre, illetve elégedetlenségre hat. Márpedig az autóbuszüzem erről is tudni 
óhajt! Persze erre azt lehet mondani: a döntő mégis az „objektív” közlekedési ellátottság 
— a lakhely vagy munkahely és a megálló közti távolságot meg kell tenni annak, aki fel 
akar szállni! A „szubjektív” tényező — ti. az, hogy megszokott valami bevásárlási helyet 
és nehezen változtat rajta — másodrendű, s idővel majd csak berendezkedik arra, hogy 
máshol szerzi be a család vacsoráját, ahol az új közlekedési beosztás szerint kényelmes. 
Ebben van valami igazság, csakhogy akkor is meg kell állapítanunk, mennyi az a múló 
elégedetlenség, amelyet a megállóhely-áthelyezés a „szubjektív” közlekedési ellátottság 
átmeneti romlása révén azoknál kelt, akiket bevásárlási szokásaik megváltoztatására kény
szerít, s mennyi az a tartós elégedetlenség, amelyet azoknál okoz, akiknél a „szubjektív” 
közlekedési ellátottság romlása nem átmeneti, mert ilyen vagy olyan okból nem tudnak 
változtatni beváráslásmódjukon. Mert ezek számára a „szubjektív” tényező helyzetük 
„objektív” determinánsává válik.

S ezzel már benne is vagyunk a minden szociológiai vizsgálatnál ezerféle alakban visz- 
szatérő objektivitás-szubjektivitás problematika kellős közepében, amely éppen a kér de -
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zéses adatgyűjtő és ténymegállapító eljárásokkal kapcsolatban rendkívül bonyolult elmé
leti és módszertani megfontolásokat tesz szükségessé.

Adott esetben múlhatatlanul szükségünk van arra az információra, hogy az „objektív” 
közlekedési ellátottság megváltozása milyen mértékben tudja kikényszeríteni a „szubjek
tív” magatartás megváltozását az új helyzethez való alkalmazkodásban. Mennyire hajla
mosak embereink arra, hogy — ha rákényszerülnek — megváltoztassák bevásárlási 
szokásaikat? Például a budai rakpart üzemeiben dolgozó és innen autóbuszon hazatérő 
háziasszonyok rátérhetnek arra, hogy korábbi szokásuk ellenére nem az itteni közértben 
vásárolják meg a család vacsoráját, ha a felszállóhely már nincs annak közelében. Hiszen 
közért sokfelé van a városban, alighanem ott is, ahol otthonuk közelében leszállnak az 
autóbuszról, s ha alkalmazkodnak az új közlekedési helyzethez, akkor esetleg megszűnik 
a megállóhely áthelyezése miatti elégedetlenkedésük egyik fő oka — a „szubjektív” köz
lekedési ellátottság hozzáigazodik az „objektívhoz”. Bekövetkezik-e ez az alkalmazkodás, 
s ha igen, mikor és milyen mértékben?

Erre a kérdésre nyilvánvalóan nehéz az érintettek megkérdezése útján megbízható vá
laszt kapni, mert az emberek nemigen tudnak felvilágosítást adni arról, mennyire képesek 
életszokásaikon változtatni, s az alkalmazkodás legtöbbször még csak nem is tudatos fo
lyamatként megy végbe. De hát miért kellene nekünk ezt megkérdeznünk? Hiszen az em
berek életszokásainak alakulása, a viszonyok változásával szemben tanúsított makacs 
ellenállása vagy lassan érlelődő alkalmazkodása sokféle tárgyi nyomot hagy. Ebben az 
esetben például megfelelő dokumentáció beszerzése révén igen hasznos objektív adatokat 
kaphatunk a szóban forgó emberek szubjektív magatartásában bekövetkezett változásról, 
ha a régi és az új megállóhely közelében fekvő „betérő” jellegű boltok (közért, italbolt, 
eszpresszó stb.) áruforgalmát tesszük vizsgálat tárgyává a megállóhely áthelyezése előtti 
és utáni időszakra vonatkozólag. Ha például a régi megállóhely közelében fekvő közért 
árukönyvelését tesszük vizsgálat tárgyává, akkor kiderülhet, hogy az autóbusz-megálló
hely áthelyezése után még pár napig nagyjából változatlan maradt a forgalom olyan áru
cikkekben, amelyeket munkából hazatérő dolgozók leginkább vásárolnak vacsorához, 
majd a forgalom éppen ezekben a cikkekben lassan csökken és pár hét múlva bizonyos 
szinten megállapodott. Ezzel — és sok más hasonló adattal — objektív képet alkothatunk 
magunknak a szubjektív alkalmazkodási folyamatok lezajlásának átlagos időtartamáról, 
s mindjárt gazdagabbak leszünk azzal a tanulsággal, hogy szubjektív tényezők vizsgálata 
korántsem teszi okvetlenül szükségessé szubjektív módszerek alkalmazását a szociológiá
ban. (Ez is csak „technikai” probléma volna? Mi úgy véljük, hogy noha pillanatnyilag csak 
egy konkrét adatgyűjtési és ténymegállapítási problémával foglalkozunk, mégis a szocio
lógiai szakkutatás elméleti és módszertani problémáinak sűrűjében járunk.)

Felbuzdulva azon az eredményen, amelyet az áruforgalom vizsgálatával nyertünk, 
kritikai megfontolás tárgyává tesszük az eddigi eljárásunkat; vajon kiaknáztuk-e kellőkép
pen az objektív adatszerzési lehetőségeket, mielőtt nekiálltunk volna az emberek vélemé
nyeit kérdezgetni? S nem kérdeztünk-e embereinktől olyasmit, amit kevesebb fáradsággal, 
gyorsabban és biztonságosabban megtudhattunk volna megfigyelés útján? Nem minden 
kérdés feltevése kerülhető el, de tisztában kell lennünk azzal, hogy ha kérdezés útján szer-
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zünkbe olyan információt, amelyet megfigyelés útján is beszerezhettünk volna, akkor tel
jesen feleslegesen egy újabb szubjektív réteget iktattunk be saját magunk és a kutatott 
tények közé; a megkérdezett tudatát. Természetesen sok minden van, amit csak emberek
nek feltett kérdések útján tudhatunk meg, s olyankor a kérdés természetétől függően szá
molnunk kell egy többé-kevésbé „vastag” szubjektív réteg közbeiktatódásával. De hát tu
lajdonképpen mi okunk volt arra, hogy megkérdezzük a megállónknál fel- és leszálló kör
nyékbeli lakóktól és dolgozóktól, hogy közelebb van-e az új megállóhely otthonukhoz, 
illetve munkahelyükhöz, mint a régi? Hiszen ez olyasmi, amit a személyforgalom megfi - 
gyelése útján sokkal könnyebben tisztázhatunk!



TÁJÉKOZÓDÁS

Maca Jogan-Mojca Novak

A SZLOVÉN SZOCIOLÓGIA — A TÁRSADALOMFILOZÓFIÁTÓL 
A SZAKMAI ETIKAI KÓDEXIG

Bevezetés

A szociológia, akárcsak a többi európai országban, Szlovéniában is többnyire a mindenkori 
politikai szükségleteknek megfelelően fejlődött. A politikai berendezkedést pedig (és a vele 
összefüggő „volonté générale”-t) a huszadik század folyamán a szélesebb állami keretek 
határozták meg, az Osztrák-Magyar Monarchiától (1918-ig) a Jugoszláv Királyságon 
(1941 -ig) és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságon (1945-1991) át a függetlenség kivívásá
ig, a szuverén szlovén államig (1991).

E külső feltételek hatására Szlovéniában a szociológia is egyre inkább kivívta önállósá
gát, fokozatosan maga mögött hagyva azt az egyoldalúságot, amely kezdetben jellemezte. 
A 19. század végén a fennálló rend őrei számára a tömeges „erkölcstelenség” és „romlás” 
nagy kihívást jelentett, ami kedvezett egy olyan tudomány életrehívásának, amely előse
gítheti a társadalom integritását és belső koherenciáját. Mivel a túlnyomórészt a XIII. Leó 
pápa hivatali intézkedései és enciklikái (pl. a Rerum novarum) által inspirált „common 
sense”-magyarázatokban az az elképzelés dominált, hogy az erkölcstelenség egyik leg
főbb oka a hit hanyatlása, egyes vezető teológusok figyelme a szociológia felé fordult, 
mely, mint a „tudomány és hit” szintézise, a mindennapi élet meglazult rendjét hivatott 
helyreállítani. A szociológusok körében Max Weber nyomán egyre inkább tért hódító eti
kai semlegesség elvének tagadásával, valamint a katolikus társadalomfelfogás nyílt válla
lásával a szlovén katolikus szociológusok (pl. A. USenicnik) a 20. sz. elején a nemzeti és 
szociális emancipációs törekvések háttérbe szorításával elsősorban a soknemzetiségű ál
lam egyensúlyának eszméjét kívánták szolgálni.

Hasonló, empirikus tényekkel kevéssé vagy egyoldalúan alátámasztott, a fennálló ren
det szankcionáló tendencia jellemzi a szlovén szociológiát a két világháború közötti idő
szakban is (pl. A. Gosar).

A szocialista normatív rendszer és az osztály nélküli társadalom doktrínájának térhó
dításával ez a fajta szociológia teljesen kiszorult a tudományos életből. Helyére a törté
nelmi materializmus lépett, amely a dogmatikus légkörben az előző affirmatív szocioló
giához hasonló társadalmi funkciót töltött be: elterelte a figyelmet a mélyben végbemenő 
társadalmi folyamatokról. Az ötvenes évek második felében — a demokratizálódás első 
jeleként — felmerült az empirikus kutatásoknak, azaz a látszat és valóság közötti különb
ség feltárásának igénye. E feladat végrehajtásában a szociológiának is nagy szerep jutott, 
ezért Szlovéniában (és az akkori Jugoszlávia más vidékein) megnyíltak előtte az egyete
mek és kutatóhelyek kapui.
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Főbb kutatási témák az intézményesedés kezdetén

A szociológiai kutatások nagy része a Ljubljanai Egyetemen 1959-től működő Szocioló
giai és Filozófiai Intézetben, 1970-től pedig a Szociológiai, Politikatudományi és Újságírói 
Karon folyt. A Szociológiai és Filozófiai Intézetben a hatvanas években elméleti kutatások 
elsősorban a módszertan és az általános szociológia területén folytak, az empirikus kutatá
sok pedig város-, agrár- és iparszociológiával, kulturszociológiával és a tájékoztatási eszkö
zökkel foglalkoztak. A hetvenes években a kutatás kiterjedt a család, az életstílus, a társa
dalomfejlődés és a szlovén nemzeti identitás kérdéseire, míg a nyolcvanas évek szociológi
ájának középpontjában az életszínvonal-kutatások állnak.

Egyes szlovén kutatók már a hatvanas-hetvenes években részt vettek nemzetközi kuta
tásokban —, például V. Rus (ipari demokrácia). A nemzetközi programokban való részvé
tel a nyolcvanas években vált általánossá. Ebben az időszakban például K. Boh vezette a 
„Changing Family Patterns of European Family” c. projektet, V. Antoncic közreműkö
dött a „The Meanings of Working”, V. Rus és I. Svetlik pedig a „Welfare System Restruc
turing” című projektekben.

Hasonló, tudományos szempontból releváns és konkrét témák szerepeltek a Szocioló
giai, Politikatudományi és Újságírói Kar kutatási programjában is. A hatvanas és hetve
nes években a következő kutatási témák kerültek előtérbe: társadalmi változások, a szlo
vének nemzetközi migrációja (P. Klinar), etnikai kisebbségek, a vallás, az egyház és a val
lási értékirányok (Z. Roter, M. KerSevan), longitudinális közvéleménykutatás (N. ToS), a 
vállalati önigazgatás hatékonysága (B. Kavcic), változások és ellentmondások a területi
társadalmi fejlődésben (Z. Mlinar).

A fenti témákon kívül a hetvenes években kezdődtek és a nyolcvanas években folyta
tódtak olyan kutatások, mint a tudomány és technológia társadalmi következményei (A. 
Kirn), a nemi diszkrimináció egyes aspektusai a mindennapi életben (M. Jogán), kortárs 
szociológiai elméletek (M. Jogán, F. Adam), társadalmi egyenlőtlenség és rétegződés (J. 
Makarovic, 1. Bernik, M. Hafner-Fink), modernizációs folyamatok (M. Novak).

Rendkívül változatos és gazdag képet mutatnak azok az aktuális kutatások, amelyek a 
kilencvenes években folynak a Társadalomtudományi Karon és e kar Társadalomtudo
mányi Intézetében. 1991-ben ugyanis a Ljubljanai Egyetemen egy karrá vonták össze az 
addig önállóan működő Szociológiai Intézet és a Szociológiai, Politikatudományi és Új
ság- írói Kar. Legújabban ígéretes eredmények mutatkoznak a Maribori Egyetem kutató- 
műhelyében is, elsősorban a nemzeti kisebbségek témakörében.

A kilencvenes évek kutatási programjai

1991 -ben a szlovén szociológia alapvető kutatási területei a következők:
-  a szlovén szociológiai gondolkodás történeti fejlődése,
-  a szociológia módszertani és konceptuális kérdései,
-  kognitív folyamatok és struktúrák,
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-  vallástudományi tanulmányok,
-  generációs kutatások, a nők helyzetének vizsgálata,
-  modernizációs folyamatok és ideológiai összetevőik,
-  nyelvi kérdések,
-  közvéleménykutatás,
-  társadalmi rétegződés és mobilitás,
-  tervezés,
-  társadalmi jólét és privatizáció.

Az egyes kutatók az alábbiakban röviden ismertetett átfogó programokban vettek 
részt.

A társadalmi fejlődés nem-gazdasági szempontjainak mutatói és szabályozói című 
program az egyik legátfogóbb szociológiai kutatás, mely lényegében két nagyobb összete
vőből áll. Az első a privatizáció és a szociális állam, a másik a tervezés, a nyelvi kérdések és 
a társadalmi rétegződés kérdésköre. E komplex program kutatási eredményei alapvető 
információkat szolgáltattak
-  a társadalmi fejlődés nem gazdasági aspektusairól,
-  e fejlődés tükröződéséről az egyén életében,
-  a fejlődés kritikus tendenciáiról az elemzett területeken és a közigazgatási intézkedések 
szférájában.

Az első kérdéskör központi témája „Az életszínvonal” című kutatási projekt, amely
nek kiindulási pontja a skandináv országokban általánossá vált életszínvonal- (Level of 
Living) kutatások alkalmazása szlovén körülmények között. E kutatás tíz éve tart: 1984- 
ben végeztük az első közvéleménykutatást egy reprezentatív mintán Szlovéniában, és ezt 
1991 -ben megismételtük; 1987-ben pedig egy reprezentatív minta válaszait vizsgáltuk az 
egyén életét érintő következő kérdésekben: származás, munkakör, egészségi állapot, mun
kaidőn kívül eltöltött idő, lakáskörülmények, gyermekgondozás, lakóhely, migrációs stá
tusz, anyagi körülmények.

„Az életszínvonal” című projekt célkitűzései a következő programokban valósulnak 
meg:

-  „Munka és foglalkoztatottság” — ebből fejlődött tovább egy rendkívül sikeres, az 
alkalmazotti teljesítményt elemző vizsgálat, amelyben a kutatók szlovén körülményekre 
alkalmazták az EUROSTAT-metodológiát és munkaerő-vizsgálati modelleket;

-  „Szociális állam” — e program egyik alkalmazása az intézménylebontás és privati
záció folyamatainak elemzésévé fejlődött bizonyos társadalmi tevékenységek területén. 
Központi témák: életszínvonal és jóléti állam, az elosztás jogszerűsége, lakásprivatizáció;

-  „Család- és népességpolitika” — központi problémák: az alacsony népszaporulat 
szociológiai aspektusai, az abortuszhoz való viszony, a család mint az életszínvonal meg
határozója, a gyermek és gyermekgondozás.

A második kérdéskör központi témái: 1. a tervezés szociológiai szempontjai, ennek 
keretében különböző modelleket dolgoztunk ki az aszimmetrikusan differenciált rend
szerek elemzésére; 2. a Nyugat-Európában élő jugoszláv állampolgárok gyermekeinek
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nyelve és nemzeti identitása; 3. a szlovén társadalmi struktúra és mobilitás egyes jellem
zői, különös tekintettel a társadalmi rétegek identifikációjának empirikus vizsgálatára.

A felsorolt programok közül kettő nemzetközi kutatásokhoz is kapcsolódik, nevezete
sen a Welfare Mix innováció az időskorúak ellátása területén (a „Munka és foglalkozta
tás” c. projekt részeként) és az elosztás jogszerűségét vizsgáló kutatás (a „Szociális állam” 
c. projekt részeként).

A következő nagyszabású kutatási program A szlovén közvélemény nevet viseli. Az 
egyes kutatások középpontjában itt annak megállapítása áll, miként vélekednek a szlové
nek az egyes aktuális kérdésekről. Az elmúlt évben különösen érdekesek voltak azok a 
válaszok, amelyeket az atomerőműveket és a radioaktív hulladék tárolását érintő kérdé
sekre kaptunk, valamint a Közép- és Kelet-Európábán végbemenő demokratizációs átme
netek politikai kultúráját célzó vizsgálatok: a politikai pártok pluralizmusának és a gaz
dasági-politikai átmenet értéktranszformációjának elemzése. A politikai kultúra vizsgá
lata egy nemzetközi projekt része.

A szociológiai kutatások elméleti és módszertani alapjai című kutatási program két 
nagyobb témakörből tevődik össze; az első a módszertani, a második a konceptuális prob
lémákat állítja előtérbe. A módszertani kérdéskör két központi témája: az egyes tényezők 
csoportokba sorolása, a hálók elemzése, valamint az egymásra épülő loglineáris modellek 
kétváltozós paramétereinek számítási módszerei. A konceptuális kutatások célja a pszi
chológia helyének kijelölése a társadalomtudományok között, valamint egyes kortárs 
szociológiai elméletek kritikai elemzése, különös tekintettel a szimbolikus interakciók el
méletére.

Egy másik széles körű kutatási program középpontjában A társadalmi-területi struk
túrák és folyamatok állnak. Ennek részkérdései a következők: globalizáció, az egyén szfé
rájának megteremtése és a területi-társadalmi szerkezetváltás; a formális és informális 
tevékenységek közti viszony dinamikája egy adott területen a Habermas-féle kettős világ
felfogás elméletének alkalmazásával; a nyilvános szelekció elmélete és alkalmazása a vá
rosi és területi fejlődést érintő döntési folyamatok tanulmányozásában; a társadalmi vál
tozások és a helyi vezetők értékrendje. Ez utóbbi program a közösségekben lezajló indivi- 
dualizációs és differenciációs folyamatokat és a demokrácia újabb formáinak kialakulá
sát kutató nemzetközi összehasonlító vizsgálat része.

A család, a generációs viszonyok és a nemek közötti kapcsolat elnevezésű komplex 
program elsősorban a nők helyzetével foglalkozik a modern társadalomban, az egyes rész
projektek témája pedig az egyéni szféra kialakulása, az egyes életmodellek és stratégiák 
szubjektivizálása; a társadalmi identitás nemek szerinti alakulása Szlovéniában a 19. szá
zad végétől a 20. század végéig terjedő időszakban; a mindennapi élet nemek szerinti 
struktúrálódása.

A szimbolikus és kognitív struktúrák és folyamatok című programcsomag legnagyobb 
részét vallásszociológiai vizsgálatok leszik kűmelyek középpontjában a vallás újjáéledé
sének elemzése, egyes szerzők (F. Veber, D. Pirjevec és M. Heidegger) transzcendencia
felfogása, a szlovén katolikus egyháznak a polgárháborúban betöltött szerepe és a kom- 
kommunizmus vallásszociológiai elemzése áll. A kutatások kisebb hányada foglalkozik a
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szlovének identitásváltozásának elemzésével a posztmodern korszakba való átmenet so
rán.

A következő program A kulturális alkotómunka vizsgálata Szlovéniában, amelynek 
központi témái a következők: Lev Trockij elméletének jelentősége napjainkban; a szlovén 
szociológia történeti elemzése; az interpretáció-elmélet alapján elemzett ideológia-kon
cepciók; a vallás modernizálásának ideológiai és tételes problémái; az etnonacionalizmus 
szociológiai fogalomrendszerének vizsgálata; az európai avantgárd szerepe és fejlődése a 
20. század fordulóján.

A modernizációs folyamatok vizsgálata két kutatási programban kapott helyet, az 
egyik a „Modernizációs folyamatok és a posztszocialista fejlődés”, a másik az „Adalékok 
Európa ideológiai spektrumának elemzéséhez”. Mindkét program a megjelölt témakörök 
egy-egy aspektusát tárgyalja.

A Modernizációs folyamatok és a posztszocialista fejlődés című program három 
témára terjed ki: megfelelő fogalmi apparátus kidolgozása a modernizációs elméletek és a 
rendszerelmélet alapján; a posztszocialista társadalmak mint átmeneti formációk elem
zése; a szocializmus előtti korszak örökségének hatása a posztszocializmusban végbeme
nő folyamatokra.

Az Adalékok Európa ideológiai spektrumának elemzéséhez című vezérprogram a kö
vetkező témákból tevődik össze: a társadalom „kiművelése; a vallás korszerűsítésének 
rendszerelméleti problémái; a nemzet fogalmának antropológiai alapozottságú megalko
tása; a „szociális kérdés” mibenléte a közép-európai politikai programok tükrében; az 
európai nemzetek történeti kialakulásának problematikája; kulturális intézmények létre
jötte a 19. században; a humán-, a társadalom- és természettudományok viszonya a 19. 
század második felében; az ember mint élőlény tudományos meghatározásai a 18. század
ban.

A szociológusok képzése

A Ljubljanai Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1960-ban alakult meg a Szociológiai 
Intézet, ahol 1960/61-től 1966/67-ig folyt szociológusképzés egy- és többszakos egyetemi 
hallgatók számára. Az 1966/67-es tanévtől kezdve az egyszakos szociológusképzés átkerült 
az akkori Szociológiai, Politikatudományi és Újságírói Főiskolára, amely 1970-ben egye
temi kar lett Szociológiai, Politikatudományi és Újságírói Kar néven. A két- vagy többsza
kos szociológusképzés (erőteljes kulturális irányultsággal) megmaradt a Bölcsészettudo
mányi kar Szociológiai Intézetében, a nyolcvanas évek végétől pedig kulturszociológia sza
kot is indítottak itt, egyszakos képzés keretében.

Az intézményi változásokkal egy időben változáson ment keresztül az oktatás tartalmi 
része is. Kezdetben az egyszakos szociológusok képzési programja a szociológia szem
pontjából homogénebb képet mutatott, mint a későbbiekben, amikor a politológiával és 
újságírással párosult. A tanmenet megváltozásával elsősorban az elméleti órák száma 
csökkent (pl. az Általános szociológia és A szociológiai elméletek fejlődése  című tan-

103



tárgyaké), de megnőtt a szociológián kívüli, többé vagy kevésbé gyakorlati tárgyak, illetve 
gyakorlatok száma. Viszonylag állandó maradt a módszertani foglalkozások száma (elté
rő követelményrendszerrel). A szociológiai stúdiumok heterogenitása kedvezett ugyan e 
hivatás sokrétű gyakorlásának, de nem segítette elő a szakmai identitás kialakulását.

A kezdetben általános profilú képzést a hetvenes évek közepén — az oktatáskutatás 
eredményei és a már végzett szociológusok szakmai tevékenysége nyomán (Jogán, 1974) 
— a háromszakos képzési modellel váltotta fel, amely kisebb változásokkal mind a mai 
napig érvényben van. A kilencvenes évektől a szociológiai tanulmányok — eltérően a ko
rábbi gyakorlattól, nem a III. évfolyamon, hanem — már az I. évfolyam elvégzése után 
különválnak. A szociológus hallgatók a következő három területen szerezhetnek diplo
mát; analitikus-elméleti, menedzser- és informatikai szakon.

Aktív és passzív foglalkoztatottság

A megfelelő képzettség mint elsődleges szakmai követelmény teljesülése után már az első 
tíz évben megváltoztak a foglalkoztatási modellek. Az alapos általános elméleti felkészült
ségű szakembert fokozatosan felváltotta a szőkébb területre specializálódott szociológus. _ 
A szakosodás éppen napjainkban a legerőteljesebb, amikor veszélybe került a cél, amelyet 
a múltban többé-kevésbémindig tiszteletben tartottak: a jó alapfelkészültségű, szakosodott 
szakemberek képzése.

A múltbeli képzési minta a végzett szociológusok számára lehetővé tette a viszonylag 
széles körű foglalkoztatást az akadémiai és elsősorban az azon kívüli szférában. Szlovéni
ában az 1964 és 1992 között végzett több mint ezer szociológus, akiknek nagyobb része 
nő, aktív vagy passzív módon foglalkozik szociológiával. Aktív foglalkoztatottságnak szá
mít az oktató- és kutatómunka, passzívnak pedig minden egyéb (pl. menedzseri, tanács
adói munkakör stb.). Ez utóbbiak esetében többnyire a (már kialakult, meglévő) 
foglalkozási szerepek formálják a „szociológust”, és igen gyakran előbb-utóbb elvész a 
specifikus szociológiai dimenzió. Az ilyen munkakörben dolgozó szociológus viszonylag 
könnyen helyettesíthető más, rokon foglalkozású szakemberrel. Ezek után valószínűleg 
nem véletlen az sem, hogy a mindennapi életben ma is könnyen összetévesztik a „szocio
lógust” a „szociálisgondozóval” stb.

Szakmai identitás

A szakmai identitás megalapozásához az elmúlt időszakban a következő tényezők járultak 
hozzá (melyeknek a jövőben még nagyobb jelentősége lesz). 1965-ben megalakult a Szlovén 
Szociológiai Társaság, amely főleg a hetvenes évek végétől kezdve szakmai találkozók, 
tudományos tanácskozások szervezésével elősegítette a szakmai kötelékek, az „együvé 
tartozás” érzésének kialakulását. Néhány kiragadott cím a tanácskozások témái közül: 
1981 — A szlovén társadalom szociológiai keresztmetszete; 1985 — A társadalmi tevé-
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kenységek fejlődése és válsága; néhány téma 1992-ből: Elméleti konvergencia a mai szo
ciológiai gondolkodásban; A társadalmi tevékenységek privatizációja — lehetőségek és 
korlátok; A szociológia oktatása a középiskolában; Nemi diszkrimináció és szociológia; 
Posztszocializmus: „átmeneti korszakból” „átmeneti korszakba”.

A szakmai identitás erősítésében fontos szerepet töltenek be a különféle publikációk. 
1983-tól jelenik meg a Druzboslovne razprave (Társadalomtudományi tanulmányok) cí
mű periodika, amely bővíti a szociológusok publikálási lehetőségeit az 1963-tól megjele
nő Teorija in praksa (Elmélet és gyakorlat) és az 1964-től kiadott Anthropos című tár
sadalomtudományi folyóiratok mellett. Szervezeti szempontból fontos a Szlovén Szocio
lógiai Társaság Novice (Hírek) című, évente több alkalommal megjelenő belső informáci
ós kiadványa.

A Szlovén Szociológiai Társaság támogatja a szlovén szociológiai művek kiadását, az 
utóbbi időben pedig programot dolgozott ki az egyetemes szociológia klasszikusainak 
szlovén kiadására (pl. M. Weber:/1 protestáns etika és a kapitalizmus szelleme; A. Gid- 
dens:^4 szociológiai módszer új szabályai stb.).

Az utóbbi évek eredménye a posztgraduális képzés megszervezése, amely az egyes fog
lalkozástípusok szerint tagozódik. így a közvetlen kommunikáció révén folyamatosan 
fennáll a kapcsolat a kutatói szféra és a többi (alkalmazott) terület között.

A szakmai összetartás erősítését szolgálja a pontosan körülhatárolt erkölcsi normák 
elfogadása. A Szlovén Szociológiai Társaság két évig tartó nyilvános vita után 1992-ben 
új szakmai etikai kódexet fogadott el, amelyet minden végzős szociológus megkap az ün
nepélyes diplomaátadáskor. E kódexben olyan, újnak számító szakmai elvek is szerepel
nek, mint a férfiközpontúság megszüntetése a szociológiában. Hogy ezt mennyiben 
sikerül megvalósítani, azt a jövő évezred mutatja meg.

Összegzés

A szociológia a 19. század végén jelent meg a szlovén szellemi horizonton. A második 
világháború előtt a társadalomfilozófiai indíttatású katolikus szociológia volt túlsúlyban, 
a háború után a szociológia a „burzsoá” tudományok közé soroltatott és egy időre eltűnt az 
akadémiai életből. Csak az ötvenes évek végén jöttek létre a szociológiai kutatás és oktatás 
intézményes keretei. Ezzel megteremtődtek a feltételek a rendszerezett szociológiai kuta
tásokhoz és a és szociológiával hivatásszerűen foglalkozó szakemberek képzéséhez. A 20. 
század első felére jellemző egyoldalú irányultságot az utóbbi évtizedek elméleti pluraliz
musa váltotta fel, amely a szlovén társadalom legjelentősebb konkrét jelenségeinek sokol
dalú empirikus feltárásával áll összefüggésben. A politika dominanciája a szociológiában a 
hetvenes években érte el tetőpontját. A nemzetközi szociológiai kutatásokban való tevé
keny részvétel azt is jelentette, hogy Szlovéniában a szociológia autonóm diszciplínává és 
világosan közvonalazott szakterületté vált.
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M egjegyzések

Az egyes szlovén kutatási programokról a következő ljubljanai intézmények vezetnek nyil
vántartást:
Fakulteta za druzbene vede —InStitut za druzbene vede 
Filozofska fakulteta — Oddelek za sociologijo
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Vári András

SZAKSZERŰSÉG, ÍRÁSBELISÉG ÉS TÁRSADALOMFEJLŐDÉS
Tudományos konferencia Hajnal István születésének 1 (X). évfordulója 
alkalmából, Velem, 1992. szeptember 10-12.

A Hajnal István Kör működő hagyománnyá vált évi rendes konferenciáinak sorába illesz
kedő, a Vas Megyei Levéltárral közösen szervezett rendezvény alkalmas tükre volt a társa
dalomtörténet két irányú kísérleteinek: egyfelől hazai hagyományai továbbépítésére, más
felől az utóbbi évtizedek szociológiai fejleményeinek átvételére.

Az első szekció a szakszerűség érvényre jutását tárgyalta az államigazgatásban. Engel 
Pál a későközépkori magyar kormányzatban, Szakály Ferenc a Mohács utáni Magyaror
szágon kereste a szakszerűség nyomait, speciális ismeretek többé-kevésbé rendszeres al
kalmazását értve ezen. A hozzászólók egyike-másika eltűnődött rajta, mennyire alkalmas 
ez a fogalom a vizsgált korok uralomtechnikai változásainak jellemzésére, és mennyiben 
illeszkednek a felhozott példák a választott fogalomhoz.

Benedek Gábor a dualizmuskori miniszteriális és megyei bürokrácia összehasonlító 
elemzésében viszont ellentmondás nélkül használhatott a modern állam kontextusában egy 
modern, „szociologikus” szakszerűség-fogalmat. A vizsgált réteg bürokratikus szerveze
tekben működő, formális szakképzettség megszerzésére kötelezett és azt meg is szerző, 
nagy többségében vagyontalan, egy életen át hivatalából élő csoportot képvisel. A megyei 
tisztviselőréteg létszámát és jelentőségét tekintve teret veszít a miniszteriális bürokráciá
val szemben. Utóbbi viszont nem a dzsentri mentsváraként nő nagyra: a minisztériumoknál 
éppúgy, mint a megyéknél kb. egyharmad a birtoktalan nemesek aránya, de éppen ezek 
esetében különösen erős a pozíciók átörökítése, vagyis már a felmenők is gyakran több 
generáción keresztül hivatalnok nemesek voltak. A reformkori budai, illetve pesti város- 
igazgatást ismertető korreferátumok, melyeket Fazekas Csaba, illetve Tóth Árpád tar
tottak, megerősítik a szakszerű hivatali apparátusok, és velük együttjáróan tisztviselő- 
rétegek korai kialakulásának feltevését.

Hajnal életművével szembesült a következő szekció, „Hajnal István és az európai tár
sadalomfejlődés” címmel. Glatz Ferenc évezredes és kontinest átfogó ívben próbálta meg
találni Hajnal István helyét a magyar történetírásban. Benda Kálmán, az ülés elnöke 
szükségét érezte, hogy hozzászólásában pontosabban jelölje ki mindannak a helyét, ami 
Glatz nagy ívű lendületében összekeveredett egymással.

H. Balázs Éva pontos, ünnepi túlzásoktól mentes összehasonlítást adott Hajnal és 
Braudel kutatási érdeklődéseiről, módszertani elveiről, és meggyőző erővel bizonyította, 
hogy valóban jelentős párhuzamok vannak a két nagy újító munkájában. Ez nem azért 
fontos, hogy Hajnalból helyi szentet csinálva, a boldogult szovjet tudománytörténet min
tájára mi is bejelenthessük a legkülönfélébb újításokra szerzőtársi igényünket (Marconi- 
"^p'. ). Jelenlegi európai tudományos integrációs törekvéseink sikeresélyeiről és irányairól 
tudhatunk meg valamit alapjaink pontosabb számbavétele kapcsán.
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Huszár Tibor Hajnal továbbélését kutatta a szociológiában, tanítványai műveiben. Né
mi vita alakult ki arról, ki és mennyiben tekinthető Hajnal-tanítványnak. Ezután Kemény 
István mondta el a tanácskozás „leghajnalosabb” figyelmeztetését: hogy tudniillik össze 
ne keverjük gondolkodásunk modellszerű eszközeinek kialakulását a jövőbelátás valami
lyen képességével — az elméleti konstrukció a múlt megragadására nem tud a jövőre nézve 
előjelzést készíteni.

Lakatos László , Az élet és a formák—Hajnal István történelemszociológiája” címmel 
megtartott referátumában Hajnal kedvelt metaforáit igyekezett fogalommá szilárdítani. 
Olvasatában a „társadalmi formák” a társadalom tagolására alkalmas rendező elvvé sűrű
södött, kicsit a „rend” szociológiai fogalmának mintájára. Tóth Zoltán kifogásolta ezt az 
értelmezést. Hajnaltól származó tantörténete szerint a társadalmi forma az, ha két ember 
útkereszteződéshez érve minden egyeztetés vagy külső útmutatás segítsége nélkül azonos 
irányba indul. Érzésem szerint Tóth Lakatos szociológiai fogalomalkotásával szemben 
Hajnal társadalmi formáit a történeti antropológia kultúra-fogalmának mintájára, mint 
történetileg hagyományozódó viselkedés-, illetve magatartásrendet („pattern”), kívánta 
értelmezni.

A vállalkozásban kereste a szakszerűsödés nyomait a következő szekció. Bácskai Vera 
a vállalkozók reformkori előfutárairól tartott referátumában, majd Halmos Károly a szá
zadvégi vállalkozók vonatkozásában pesszimistán ítélték meg a vállalkozók professziona- 
lizációjának mértékét. Mindketten, miként a szekció összes többi referense is, olyan szak
szerűség-fogalmat használtak, amelyet a szociológiai professzionalizáció-kutatás is alkal
maz: sajátos, racionális ismeretanyag formális, intézményes képzésen keresztüli elsajátí
tását és a gyakorlatban való rendszeres alkalmazását értve rajta. Hajnal István persze szak- 
szerűségen mást értett, de a fogalmak szembesítését senki sem (magamat sem véve ki) 
vállalta.

A vállalkozók történeti professzionalizációjával kapcsolatban Lengyel Györgyé volt a 
sikertörténet: empirikus kutatása a két világháború közti vállalkozóréteg jelentős pro- 
fesszionalizációjáról számolt be. A recenzens, vagyis jómagam ismét a balsikerekhez ka
nyarodtam vissza, és a gazdasági szervezetekben jelentős szerepet játszó, de gyenge, illetve 
késedelmes professzionalizációjú rétegek, a mérnökök és gazdatisztek szövetségesek, pót
szerepek keresésével kiegészített társadalmi stratégiáit ajánlottam a hallgatóság figyel
mébe.

Az utolsó szekció a szakszerűsödés társadalmi alapjait, lényegében az iskolázottság és 
az iskolarendszer társadalmi funkcióit tárgyalta. Tóth István György történész példák 
sokaságával szemléltette e funkciók elemzésének nehézségeit egy olyan korban (17-18. 
sz.), amikor mind az írástudás, mind maga az iskola fogalma is még igen képlékeny dolgok. 
Mazsu János az iparosodás korabeli alfabetizáció, iskoláztatás és a társadalmi mobilitás 
összefüggéseit elemezve arra mutatott rá, hogy az iskolarendszer szerkezeti osztatai egy
szerre leképezik és megerősítik, újratermelik a társadalmi tagozódást, rétegződést .Karó dy 
Viktor egy nagy lépéssel továbbmenve az iskolarendszert mint elitkiválasztó, -képző és 
legitimáló rendszert fogta fel, és az egyes vallási, etnikai és származási csoportok túl-, illetv i
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alulreprezentáltságát az iskolarendszer különböző ágaiban és szintjein e hipotézis segítsé
gével értelmezte.

Összefoglalva a rendezvényt, meg kell állapítani, hogy nagy tudományos áttörés nem 
született. Véleményem szerint nem is ennek van itt az ideje. Az viszont, hogy e rendezvény- 
sorozat korábbi alkalmaihoz hasonlóan ezúttal is egyenletesen magas színvonalú előadá
sokra és komoly, eleven vitára került sor, egy nem lankadó szakmai közönség beható 
érdeklődése mellett, az a hazai társadalomtörténet konszolidálódásának egyik alkalmas 
mutatója.



FORRÁSKIADÁS — LEVÉLTÁRI KUTATÁS — NYILVÁNOSSÁG

Levéltári napokat rendezett Budapest Főváros Levéltára 1992. október 9 -10-én. A ren
dezvény három tematikus csomópont köré szerveződött: 1. a forráskiadás helyzete 1945 
után; 2. levéltár és nyilvánosság — azaz a levéltári kutatások helyzete, lehetőségei és kor
látái; 3. a Fővárosi Levéltárban folyó várostörténeti munka bemutatása, a dualizmuskori 
Budapest néhány, napjainkban is érdeklődésre számot tartó problémájának bemutatása.

Benda Kálmán, a magyar történetírás egyik „nagy öregje” előadásában az 1945 utáni 
forráskiadás helyzetét térképezte fel — nevezetesen a történeti vonatkozású forráskiadá
sokét. Hangsúlyozta, hogy a politikai befolyásolás szándéka szinte minden korszakban 
tetten érhető a források kiadásának terén is, s ha ez a szándék túlságosan erős, magát a 
forráskiadást semmisítheti meg. Pontosan ez történt 1948 után. A történetírás intézmé
nyeit centralizálták, s ennek során a források kiadását az e téren korábban nem jeleskedő 
Magyar Tudományos Akadémia hatáskörébe utalták. Számos, már régebben indított ki
adványsorozat megszakadt (Zsigmondkori okmánytár, urbáriumok, úriszéki jegyzőköny
vek stb.), folytatására majd csak a hetvenes, nyolcvanas években került sor. A források 
kiadása lényegében nem történészi, hanem levéltárosi feladatnak minősült, alapvető sza
bályainak oktatását száműzték a történészhallgatók képzéséből. A korszak jellemző for
ráskiadványa a politikai megfontolások szerint összeállított tematikus válogatás, népszerű 
olvasókönyv volt, amelyet többnyire a legutolsó száz év eseményeinek szenteltek, s amely
nek használhatóságát kihagyások (dokumentumok elhallgatása, illetve csonkolása), az ér
telemzavaró hibák vagy az értelmet megváltoztató átfogalmazások rontották igen nagy 
mértékben. A Magyar Történelmi Társulat által a húszas évek elején összeállított forráski
advány-szabályzat alapelveit negligálták, tulajdonképpen mindenki azt csinált, amit akart. 
Ha mégis születtek jó forráskiadványok, úgy ez részben néhány megszállott kutató egyéni 
teljesítménye volt, részben a társtudományok (irodalomtörténet, néprajz) terméke, rész
ben pedig a vidéki levéltárak szívós és kitartó munkájának eredménye.

A történeti vonatkozású forráskiadványok terén uralkodó helyzet vázolása után Pető 
Iván az 1945 utáni korszakra vonatkozó forráskiadványokról beszélt, ezek buktatóiról, s 
arról, „ami ezekből kimaradt”. Pető véleménye szerint 1989-ig inkább csak szórványos 
forrásközlésről, s nem szisztematikus forrásfeltáró és -kiadó munkáról beszélhetünk. Nyil
vánvaló, hogy ennek elsősorban politikai okai voltak, hiszen — jóllehet majdnem minden 
megjelent műnek, akár feldolgozásnak is lehet forrásértéke — a korszak megértéséhez 
szükséges források lelőhelyét a végletes centralizáció következményeként ott kell keres
nünk, ahol a legfontosabb döntések születtek. Ezek kutatása azonban eminens politikai 
érdekeket sértett. Alig volt kutatható tehát a döntéshozó pártszervek működése, a kom
munista mozgalom története, a magyar-szovjet kapcsolatok kérdése, az egyházak tevé
kenysége, az, hogy a társadalom maba miként vélekedik a rendszerről, és természetesen 
1956. E tematikai tabukon túl a kutatónak bizonyos, a korszakra jellemző terminológiai 
tabukra is ügyelnie kell, hiszen, ha nem tudja „dekódolni” a korabeli dokumentumok nyel
vezetét, az érdemi információ akkor is eltűnhet, ha egyébként korrekten írja le a történé
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seket, véleményeket, állásfoglalásokat. E terminológiai tabuk két jellemző kutatói maga
tartást hívtak életre az elmúlt korszakban. Az egyik azoké volt, akik „nem tudták, de tet
ték”, azaz korrekten és becsületesen ismertették a dokumentumokat, eseményeket, ám — 
éppen az említett tabuk következtében — az is benne van a közleményben, amit a szerző 
nem is akart. A másik jellemző magatartás a tudatosan sorok között íróké volt, az ő mon
danivalójukat azonban csak nagyon kevesen tudták megfejteni.

Pető Iván előadása már átvezetett az 1945 utáni kutatások egyik legneuralgikusabb 
pontjához, 1956 eseményei dokumentálásának kérdéséhez. Ezek kapcsán szólt Vida Isván 
a szovjet-orosz levéltárakban megnyílófélben lévő új kutatási lehetőségekről, az ott fellel
hető anyagok milyenségéről, információtartalmukról. A. Varga László a hazai vidéki 
levéltárakban folyó iratfeltárás munkálatairól beszélt, vázolva a közigazgatási, igazság
szolgáltatási, párt- és BM-iratok szerepét 1956 eseményeinek feltárásában.

Mindez már megelőlegezte a rendezvénysorozat második napjának legfontosab kérdé
sét, nevezetesen, hogy korlátozható-e a tudományos kutatás, s ha igen, mennyiben.

A hozzászólók tulajdonképpen valamennyien — történészek és levéltárosok egyaránt 
— egyetértettek abban, hogy igenis korlátozható, de csak szűkkörű, világos, egyértelmű és 
mindenki számára egyként kötelező korlátok akceptálhatok, olyanok, amelyek nem teszik 
lehetetlenné magát e tudományos kutatást.

Mindezek kapcsán két fontos problémakör merült fel: a személyi adatok védelme és a 
titkos ügyiratkezelés problémája. A történész hozzászólók az ezek kapcsán felmerülő ne
hézségeket taglalták kimerítően. Azokat a helyzeteket, amikor e két kérdésre hivatkozva 
tagadják meg a közérdeklődésre számot tartó, ténylegesen közérdekű iratokba való bete
kintés lehetőségét.

Litván Gyógy, Borsa Iván, Kádár Zsuzsa és Erdmann Gyula előadásukban nagyrészt 
ezeket az anomáliákat térképezték fel, illetve a kivédésükre javaslatokat fogalmaztak meg. 
A jelenkorkutatás hazai lehetőségeiről és akadályairól szóló előadásában Litván György 
hangsúlyozta, hogy e téren 1989 a nagy várakozások, remények és a nagy lehetőségek éve 
volt. Sorra szabadultak fel az eddig hozzáférhetetlen iratok a pártarchívumokban, a Had
történeti Intézet Levéltárában, a Belügyminisztérium Archívumában, az Új Magyar Köz
ponti Levéltárban és a vidéki levéltárakban. 1992-re azonban határozottan romlottak a 
kutatási feltételek, újból gyanakvás és szorongás tapasztalható e téren, levéltáros és kutató 
nem bízik egymásban, mindenki feszeng, a kormányzat pedig inkább a hivatalnokokban 
bízik, mint a történészekben és levéltárosokban. Aszemélyiségi jogokra és a ti tokvédelemre 
hivatkozva olyan komoly korlátozások teremthetők, amelyek egyszerűen lehetetlenné te
szik a kutatást. A probléma feloldása csak akkor remélhető, ha törvény mondja ki, hogy a 
személyiségi jogok csak a természetes élő személyekre vonatkoznak, privát életszférájuk
ra, ám a közéleti, közszolgálati tevékenységre nem. Hasonlóképpen törvénynek kellene 
rendelkeznie a titkosságról, az ún. TÜK-iratokról, jelenlegi kezelésük megszüntetéséről, 
illetve felülvizsgálatáról. A korszak levéltárosai és kutatói ugyanis jól tudják, hogy az el
múlt negyvenegynéhány év alatt milyen különböző rendű és rangú iratokra ütötték rá a 
titkosság pecsétjét — félelemből, aggályoskodásból, státus-szimbólumként. Mindezek kö
vetkeztében újra kellene szabályozni a titkos ügyiratkezelést, kötelezni az iratképző szer
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veket, hogy vizsgálják felül korábbi döntéseiket. Általában csak kivételesen fontos, az ál
lamérdeket érintő esetben lehessen 30 év után is fenntartani az egyes iratok titkos minő
sítését.

Az „egy hajóban evező” történészek és levéltárosok eme szépen egybecsengő kórusát 
mintegy „advocatus diaboliként” az alkotmányjogász Majtényi László „zavarta meg”. 
Végső következtetésében tulajdonképpen ő sem mondott mást, mint a konferencia többi 
előadója, nevezetesen, hogy a személyiségi jogok védelmében nem lehet korlátozni a köz 
szférájában történt dolgok kutatását, közérdekű események kutatásának csak a kivétele
sen fontos államérdek szabhat gátat. Emellett azonban felhívta a figyelmet az információs 
szabadságjogok és a személyi alapjogok egyidejű érvényesülése közötti feszültségre, az 
információs önrendelkezési jog és a közérdekű információ között meglévő joghézagból 
fakadó veszélyekre. E veszélyek azonban — mint az általa említett példákból kitűnt, s amit 
a hozzászólók is hangsúlyoztak — elsősorban nem a tudományos kutatás oldaláról fenye
getnek.

Az általánosabb jellegű előadások mellett Rainer M. János referátuma a Nagy Imre- 
perről kiadott ún. „fehér könyv” és a levéltári források egybevetésével azt vizsgálta, milyen 
módszerekkel (elhallgatások, csonkítások, átfogalmazások, hamisítások) lehetett a ténye
ket eredeti értelmükből kiforgatni, a vallomást tevők szándékaival ellentétes törekvések 
szolgálatába állítani.

A konferencián érintett kérdések harmadik csomópontja várostörténeti vonatkozású 
volt, a téma Budapest története a múlt század második felében, századunk első éveiben. 
Szöcs Sebestyén a városi kérdés megoldására tett 1848-49-es kísérletekről és Pest-Buda 
ezekben játszott szerepéről beszélt, Sípos András pedig a főváros szerepkörére vonatkozó 
dualizmuskori felfogásokat elemezte. Horváth András a politizáló józsefvárosi társada
lommal, Breinich Gábor a fővárosnak a magyarországi városok szövetkezésében betöltött 
szerepével foglalkozott, Czaga Viktória azt mutatta be, miként vált és válhatott a buda
pesti sajtó az egyik nagyon fontos társadalmi politikai tényezővé a millenium és az első 
világháború közötti időben. Hídvégi Violetta záróelőadása a múlt év végén megnyitott 
Ybl-kiállításról számolt be. Az előadások a Fővárosi Levéltár soron következő évkönyvében 
megjelennek.

A levéltári napok alkalmából nyílt meg az a kiállítás is, amelyet „Bölcsőtől a koporsóig” 
címmel rendezett Szegőfi Anna és Héjj Csaba — a BFL két levéltárosa —, s amely azt 
m utatja be, hogyan, milyen dokumentumokban, iratokban „poros papírokban”, aktákban 
van jelen az állampolgár az archívumokban, mit őriznek a raktárak az egyes ember életéről.

Póth Piroska
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Némedi Dénes

KÉT KÖNYV AZ IDEOLÓGIÁRÓL

RAYMOND BOUDON : L’IDÉOLOGIE. L’ORIGINE DES IDÉES RE^UES.
(PARIS: FA YARD, 1986)
L’ART DE SE PERSUADER DES IDÉES DOUTEUSES, FRAGILES OU FAUSSES. 
(PARIS: FA YARD, 1990)

A „racionális választáselmélet” vezető francia képviselőjének utóbbi két könyve „tu
dásszociológiái”, — az idézőjel indokolt, mert Boudon tulajdonképpen nem tartja jogosult
nak azt a fajta szociológiát, amit e megnevezés alatt általában művelnek. A két könyv címe 
jelzi Boudon programját: hogyan lehetséges az, hogy vannak olyan szélesen elterjedt, elfo
gadott eszmék, amelyek kétesek, törékenyek vagy hamisak, s amelyek elfogadására a cse
lekvőknek mégis „jó okuk” van, azaz elfogadásuk „szubjektíve racionális”. Boudon érvelé
sének hátterében az a meggyőződés rejlik, hogy az eszmék hamis vagy nem hamis volta 
egyértelműen és biztosan eldönthető, azaz nincs okunk „az ész szabadságolására” (L’art, 
367). Az sem lehet számára kérdéses, hogy milyen „jó okai” vannak a cselekvőknek az 
„igaz, nem kétes és nem törékeny” eszmék elfogadására: nyilvánvalóan az a cselekvő, aki 
ilyen eszméket elfogad, „objektíve racionális”, azaz Boudon — hogy az általa a „modern 
relativizmus főpapjának” tekintett Bloor fogalmait használjuk — aszimmetrikusnak, ma
gyarázatra szorulónak csak a tévedést tartja. Boudon azt sem indokolja, hogy milyen alapon 
fogja egybe a „kétes, törékeny és hamis” eszméket. Ezek episztemológiai státusa a recen
zens benyomása szerint korántsem azonos, s minthogy a „kétesség” vagy „törékenység” 
kritériumai eléggé bizonytalannak tűnnek, végül is szinte bármely eszme besorolható lenne 
a hamis eszmék szélesebb rokonságába.

Boudon második könyve az elsőre épül ugyan, de nem teljesen annak a direkt folytatása. 
Az első „az ideológia korlátozott elméletét” fejti ki, s lényegében az ideológiák létezésének 
szociológiai tényezőit mutatja be. A második könyv ezt egyrészt kiterjeszti, amennyiben 
a „hamis stb.” eszmékben való hit episztemológiai alapjait mutatja be, másrészt „szűkíti”, 
amennyiben itt már magára a hiedelemre összpontosítja figyelmét, kevésbé a hiedelem és 
a hívő társadalmi kontextusára.

Boudon ideológiameghatározása, saját kategorizálását használva, „tradicionális”, azaz 
ideológiáknak azokat a tudományos érvelésen alapuló doktrínákat tekinti, amelyekben 
való hit »túlzott« vagy megalapozatlan. (Az első ismét olyan kritérium, amely nehezen 
értelmezhető!) Nem kell azonban a cselekvők perverzitását vagy irracionalitását feltéte
lezni e hit magyarázatára. Három hatást kell figyelembe venni:

-  a helyzet (stituation ) vagy a pozíció és beállítottság (position et disposition)  hatását, 
azaz azt, hogy a cselekvő deformáltan és részlegesen látja maga körül a világot;

-  a kommunikáció hatását, azaz azt, hogy az elméletek, hiedelmek többnyire fekete 
dobozok a cselekvők számára, s e »dobozok« felnyitása túlságosan »költséges« is lenne, 
ezért a cselekvők, ha a hiedelmek elfogadhatóságáról döntenek, más kritériumokat hasz
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nálnak az igazság kritériuma helyett, például az érdekesség, a tudományos tekintély krité
riumát, vagy egyszerűen csoporthatásoknak engedelmeskednek;

-  episztemológiai hatást, azaz azt a tendenciát, hogy hajiunk az analitikus fogalmak 
jogosulatlan kiterjesztésére vagy a paradigmák érvényességi kritériumainak figyelmen 
kívül hagyására.

Az „önmeggyözésről” szóló könyv tulajdonképpen e harmadik hatás alaposabb ki
bontását adja. Középpontjában az ún. Simmel-modell áll. Símmel Die Probleme dér 
Geschichtsphilosophie című munkájára utal, arra a fejtegetésére, hogy a megismerésben 
számos tudattalanul maradó, de nélkülözhetetlen elem, előfeltevés működik, egyáltalán 
ezek azok, amelyek a történeti megismerést is lehetővé teszik, ezért Símmel a kanti a priori 
értelmének a kiterjesztését javasolja. Boudon átfogalmazásában tehát arról van szó, hogy 
a magyarázatokban az explicit állítások mellett szükségképpen mindig bevezetünk implicit 
feltevéseket is, s így leheteséges, hogy „szubjektíve racionálisan” hihetünk „hamis stb.” 
eszmékben.

Négy „Simmel-ű priorit” mutat ki:
-  azt a tendenciát, hogy a p és/vagy... típusú helyzeteket hajlamosak vagyunk p  vagy 

P' típusú helyzetként értelmezni;
-  a „nincs okozat ok nélkül” elvet, holott valójában az „okság” mibenléte nagyon bi

zonytalan;
-  az „igazság egységes” elvet, vagyis azt, hogy hajlamosak vagyunk figyelmen kívül 

hagyni, hogy például egy jelenség esetében a funkcionális és genetikus magyarázat egya
ránt megalapozott lehet;

-  a szavak polythetikus jellegének, azaz sokértelműségének figyelmen kívül hagyását.
Boudon fő célpontja Kuhn és a postkuhniánus tudományelmélet: többször és hosszan

vitatkozik Kuhnnal, Feyerabenddel, Bloorral s a francia Bruno Latourral is, aki épp e két 
könyv megírása közti időben lett igazán ismert figurája a francia szociológiának és filozó
fiának. Bourdieu és iskolája is megkapja a magáét mindkét könyvben, miként Boudon 
korábbi könyveiben is. Simmelre (A pénz filozófiájára) hivatkozva mondja, hogy a mű
vészi dolgokban való preferenciákat nem lehet szociologisztikusan, a feltételezett kollek- 
tivisztikus osztálypreferenciákból levezetni. A szociológia megmagyarázhatja a hozzá nem 
értő lelkesedését Beethovenért vagy a tudatlanét Newtonért mint a sznobizmus vagy a 
konformizmus hatását, de nem képes megmagyarázni a hozzáértő vagy a tudós lelkesedését 
(L’art, 431 -432). Az érv nyilvánvalóan Bourdieu La distinction-)knak szociologizmusa 
ellen irányul. Ugyanakkor tömören és nagyon pontosan kifejezi Boudon tudás- és ideoló
giaelméletét, amely szerint tehát szociológiája csak a hamisnak, helytelennek és értékte
lennek lehet, az igaz, helyes és értékes minden szociológiai magyarázatnak ellenáll.
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Garai László

SZÁNTÓ BORISZ,A  TEREMTŐ TECHNOLÓGIA.
A TÁRSADALMI-TECHNIKAI EVOLÚCIÓ ELMÉLETE” 
(KJK 1990) c. könyvéről

Az olvasó előtt fokozatosan bontakoznak ki Szántó Borisz válalkozásának impozáns méret
arányai: a szerző a műszaki szellemi munka valóban minden számításba jöhető vonatkozá
sát kívánja átfogni.

Minthogy jómagam nem vagyok a műszaki szellemi munkának sem elméleti, sem gya
korlati specialistája, nem tudom megítélni, sikerült-e számításba venni valóban mindent, 
ami számításba jöhet. Én a könyv fejtegetései közül csak azokkal kívánok e recenzióban 
foglalkozni, amelyek a magam kompetenciájába tartoznak, tehát valamüyan pszicholó - 
giai netán filozófiai összefüggésük van, s ezen belül pedig kiváltképp olyanokkal, ame
lyekkel — az egész munkával való általános egyetértésemen belül — vitám van.

*

Mindenesetre egy területrendszerelméleti megközelítése jó esélyt ad a tárgy teljességének 
logikai átfogására. Szántó pedig rendszerként vizsgálja azt a gazdasági entitást, amelyen a 
társadalmi-technikai evolúció végbemegy (vagy elmarad), s a rendszerszemléletű vizsgálat 
paradigmájaként azt a modellt választja, amelyet Anohin alakított ki neurofiziológiailag 
szabályozott funkcionális rendszerek vizsgálatára. E paradigmaválasztás telitalálat, 
amennyiben az Anohin-féle modellben arról van szó, hogyan alakít ki magán egy rendszer 
működéséhez szükséges szerveket. A paradigmának megfelelően azután Szántó Borisz a 
problémája vonatkozásában fontos gazdasági entitást mint társadalmi-technikai funkci
onális rendszert vizsgálja, s e rendszernek a környezetével folytatott interakcióján belül 
erőltetés nélkül találja meg a megfeleléseket (a megismerést például az Anohin-féle meg
előző tükrözésnek feleltetve meg), amelyek az ismert vagy annak hitt összefüggések újszerű 
megközelítését teszik lehetővé.

S mégis fel kell hívni a figyelmet az Anohin-féle rendszerelméletű megközelítésnek egy 
olyan korlátjára, amely éppen a műszaki fejlődés tekintetében korlátozza a paradigma 
alkalmazásának gondolatokat generáló lehetőségeit. A funkcionális szerv az egyed szem
pontjából kétségtelenül fejlődés, olyan fejlődés azonban, amelyet a faj fejlettségi szintje 
határol, anélkül, hogy amaz ezt bármennyivel is emelni tudná; a funkcionális szerv termé
szetesen éppúgy nem öröklődik, mint ahogyan a neki megfeleltethető tanult képességről is 
tudvalevő ez. így aztán a funkcionális szervek képződésének Anohin-féle elmélete sokkal 
inkább annak magyarázatához kínál paradigmát, hogy mitől függ a társadalmi-technikai 
funkcionális rendszer képessége a valahol már megtalált innovációs megoldás abszorpci
ójára, semmint ahhoz a kérdéshez, mitől függ a rendszernek az a képessége, hogy maga

115



keressen (mi több: találjon is) innovációs megoldásokat. Érdemes lett volna tehát a rend
szerszemléletű megközelítés konkrét módozatait tovább gazdagítani az általános rend
szerelmélet (general system’s theory) olyan felismeréseinek abszorpciójával, mint amilyen 
például a Bertalanffyé a környezetéből negentrópiát felvevő nyílt rendszerekre vonatko
zóan, szemben a zárt rendszerekkel, amelyekben tudvalévőén az entrópia növekszik.

A nyílt és a zárt rendszerek közötti ilyen rendszerelméleti különbség számontartása 
talán új lehetőségeket kínálhatott volna egy olyan problémának a vizsgálatához, amely, 
legalábbis az én számomra, a könyv egész témakörének a legizgalmasabb kérdése, amelynek 
megválaszolása nélkül nem fogunk eljutni a XX. század megértéséhez:

Komái János Anti-equilibrium című könyvének 297-300. oldalán közöl egy táblázatot, 
amelynek tanúsága szerint fél évszázad 79 forradalmian új terméke közül hármat vezettek 
be elsőnek a Szovjetunióban és egy negyediket egyszerre ott és az USA-ban. Vajon mitől 
bizonyult — számtalanszor megfogalmazott evidens várakozások ellenére — a „szocialis
ta” néven nyilvántartott társadalom több mint hetven éven át oly mértékben kedvezőtlen
nek a műszaki fejlődés számára?

*

Szántó Borisz könyvének a megismerésről szóló fejezete bemutatja a Zwick-háromszöget 
(89.old.), mely szerint a társadalmi-technikai funkcionális rendszerben végbemenő folya
matok értékeléséhez az A (anyag) és az E (energia) mellett nem kevésbé (sőt még inkább) 
fontos a z /  (információ) számításbavétele. Meg kell azonban mondani, hogy van egy olyan 
további tényező is, amely ebből az elővezetésből kimarad.

Tegyük fel, hogy egy tehervonat szénszállítmány halad Budapestről Debrecenbe — a 
közlekedés ekkor anyagot szállít. Tegyük fel mármost, hogy a szenet még Budapesten elé
getik, a folyamat termékével dinamót hoznak forgásba, amely minden félfordulat során 
váltakozó irányú mozgásba hozza a Debrecenbe vezető távvezeték elektronjait; ha ez a 
mozgás halad az egyik városból a másikba, miközben maguk az elektronok a maguk helyén 
maradva rezegnek, akkor energia szállítása történik. Ha az elektronok rezgése nem mono
ton módon történik, hanem meg-megszakítva és a megszakítottságnak ilyesféle mintázata
--------------- jut el Budapestről Debrecenbe, akkor információ szállításával van dolgunk.
Végül ha az a könyv terjed el az egyik várostól a másikhoz, amelyből meg lehet tudni, hogy 
a — mintázat, ha majd egyszer ilyen érkezik, „S” betűt, a -------- pedig „0 ”-t fog jelen
teni, vagy hogy a tulajdonképpeni információ majd 5 órakor fog érkezni, vagy hogy Párizs
ból; ilyenkor egy negyedik minőség érkezik történetesen szintén Budapestről, amelyet 
nevezhetünk például programnak (P). Ennek az információtól való megkülönböztetése 
pedig azért roppant fontos, mert program jellegűek a technológiai rendszerek olyan, a 
szöveg által tárgyalt tényezői, mint például a kulturális infrastruktúra, de valószínűleg az 
egész infrastruktúra. S miközben gazdasági kalkulációink még ma is az energia számon
tartására épülnek, azt már nem lehet mondani, hogy legalább intuitíve ne vennék tekintetbe 
az információt. A program tényezője azonban tökéletesen kívül marad minden olyan gon
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dolatmeneten, amely végül gazdasági döntésbe torkollik, s meglehet, hogy ez a legfőbb 
„ismeretelméleti” oka alkotó technológiánk növekvő elmaradásának.

*

Néhány apró megjegyzés olyasmiről, ami tetszett, és olyasmiről, ami kevésbé tetszett Szán
tó könyvében.

Kifejezetten rokonszenwel fogadtam annak a pozitivista korlátoltsággal szakító igény
nek a bejelentését, hogy meghatározza, mi az, aminek az evolúciójáról szólni fog. Amikor 
pedig ezen belül azt vizsgálja, hogyan evolválhat valami, ha csak időszakosan létezik, azt 
hiszem, olyan összefüggést állapított meg, amely minden olyan teljesítményjellegű rend
szerre érvényes, amelynek szubsztrátuma valamilyen funkcionális rendszer, minthogy 
ezek a funkcionáláson kívül nem léteznek, s mégis az ő fejlődésüknek kell tulajdonítani a 
kérdéses teljesítményben való előrehaladást.

Ilyen színvonalas tartalmi elemzésekkel szemben szóvá kell tenni egy formát, mely — 
szerencsére nem lépten-nyomon, de azért nem is kivételképp — előfordul a könyvben. A 
szerző például deklarálja, hogy az „értékszintek” száma nem több és nem kevesebb, mint 
hat. Mármost egy ilyen deklarációt kétféle hagyományos eljárással is lehetne folytatni: 1. 
leírva azt a módszert, amellyel a szerző maga vagy egy általa hivatkozott másik könyv 
szerzője empirikusan éppen hat szintet számlált össze, továbbá magukat az ekképpen azo
nosított szinteket is, hogy az olvasó rájuk ismerhessen; vagy 2. megadni a fogalom definí
ció já t  és ebből logikailag levezetni, hogy szükségképpen miféle megvalósulásai 
lehetségesek. Szántó Borisznál azonban egyik eljárásról sincs szó, csak intim meggyőződé
sét juttatja kifejezésre, amivel az olvasóinak még azt a lehetőségét is elveszi, hogy mérle
gelje, nincs-e történetesen igaza a szerzőnek.

*

A 461 oldalas könyvet olvasva az embernek időnként az az érzése támad, hogy talán jót tett 
volna neki egy szigorúbb szerkesztési munka, amelynek eredményeképpen kétféle szöveg
típus kimaradt volna belőle: 1. az imént illusztrált, sem empirikus, sem logikai módon nem 
motivált felsorolások; 2. azok a fejtegetések, amelyek a közvetlen téma olyan háttérössze
függéseire vonatkoznak, melyek kezelését teljesértékűen képviselhették volna jó szakiro
dalmi hivatkozások. Ezeknek a megírása semmiképp sem volt felesleges, mert segítette a 
szerzőt agondolati munka továbbhaladásában — utólagos kihagyásukkal azonban az anyag 
kompaktabbá vált volna.

_A Közgazdasági és Jogi Kiadó azonban mindenképpen hasznos és időszerű könyvet 
jelentetett meg.
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ABSTRACTS

Péter Somlai:

Triads, mediators and coalitions

The author emphasizes the need for a new theory of equilibrium on the basis of his researc
hes in the field of the sociology of family. This theory is also concerned with normative 
systems, but its object is constituted not only by the analysis of the norms of behaviour, of 
its observation and violation, but also by trying to reveal how the participants choose their 
aims and how they define the rules.

The introductory part of the study gives a critical overview of the microsociological 
theories of the normative systems (the theory of E. Durkheim, the symbolic interactions, 
rational theories of behaviour). The author delienates the main structural features of the 
systems which are more complicated than the diads and then describes the conditions of 
operation, the normal and pathological states of these systems. He distinguishes between 
various pathological border situations (on the one hand stressing loneliness and the feeling 
of being superfluous and on the other hand forced integrations and the state of the „total 
institutions”) and he also notes the existence of various pathological types of coalitions and 
mediators. He emphasizes the necessity of an equilibrium between the independence and 
integration of the members and also the fact that such an equilibrium can be the result only 
of the constant conflict between the actors.

Péter Róbert, Maxiid Sági:

WHEN „FAR BETTER” IS STILL „BAD ENOUGH”
Subjective Social Ranking in Hungary in Comparative Perspective

The paper aims to analyse subjective evaluation of social position and its determinants with 
special attention to intergenerational mobility.

We assume that 1. social mobility is a significant predictor variable for subjective social 
ranking even if its effect is controlled for other factors like sex, age, income, education, 
power or national variation; 2. social mobility has two aspects: the objective change of 
status and the subjective feelings about it and their effect is not the same.

We conclude that both social status determinants and national variation are stronger 
predictors for subjective social ranking compared to intergenerational mobility but the 
effect of subjective social mobility remains significant even it is controlled for the other 
predictor variables.
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Hungary is a unique case in this comparison because Hungarians feel themselves much 
stronger upward mobile, on the one hand but tend to rank themselves much more to the 
bottom on the social „ladder”, on the other hand, compared to the control nations. Thus, 
the well-known „Hungarian pessimism” is not simply due to the disappointment after the 
change of regime, but its roots go back to much deeper.

Attila Becskeházi-Tibor Kuczi

On publicity

The main assumption of our paper is that there existed a public sphere even in the past 
decades in Hungary. Theorizing about society was realized primarily by intellectuals, by 
way of having discourses more or less independently of the state. We have tried to empha
size that it was possible to theorize about the public sphere, although the basic institutions 
of the public sphere were lacking, first of all the independent press. We attempt to prove this 
statement by analysing — among other factors — the nature of secret. The state was in a 
position to control the borders between the public and non-public spheres; there were a lot 
of things about which one could not speak publicly. At the same time the public sphere as 
we conceive it does not mean only disclosing the secrets, it also means a kind of construc
tion, the promotion of new discourses in the course of which the secrets may lose their 
significance.

Mária Heller-Dénes Némedi-Ágnes Rényi:

Public strategies and public rules

The paper touches on three issues in connection with the essay, written by A. Becskeházi 
and T. Kuczi. On the one hand it establishes thefact that the boundary between the „public” 
and „non-public” spheres is not „given” once for all, it is not defined by explicit rules. The 
speakers may modify this boundary in strategic interactions, but this possibility is strongly 
dependent upon their competence and „capital”. This approach, based on the „theory of 
action”, involves also that the „guiding” norms of public appearance has to be interpreted 
on various levels: there are the norms which are conventional but nevertheless require 
interpretation, the rhetorical rules of speech and some general communicative metanorms. 
Finally, the paper emphasizes that the public sphere of the state socialist system cannot be 
interpreted in the framework of an abstract duality of power and „intellectual discourses”. 
The sphere of „limited publicity” was a system which was quite intricate and which 
provided large scope for strategic interactions.
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