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TANULMÁNYOK

G ál Róbert Iván

PUHA KÖLTSÉGVETÉSI KORLÁT,
A SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE
ÉS A NOTÓRIUS MEGBÍZHATATLANSÁG1

1. Bevezetés

A szerződések elengedhetetlenek az átfogó munkamegosztáson alapuló társadalom 
harmonikus működéséhez. A szerződéskötés azonban nem egyszerű feladat. Először 
is, a szerződések gyakran szekvenciális természetűek, azaz, az egyik fél teljesítése 
időben megelőzi a másikét. Ez sokszor hátrányos annak, aki elsőként kénytelen tel
jesíteni. Másodszor pedig, az információ a felek között általában aszimmetrikusan 
oszlik meg. A szerződésekkel foglalkozó közgazdasági elméletek ezért elsősorban 
azt kutatják, hogy milyen körülmények között hidalhatok át az ilyen problémák. 
Másként fogalmazva, milyen feltételekkel jöhet mégis létre a szerződés.

Az alábbi tanulmányban bemutatjuk, hogy a szerződések létrejöhetnek úgy is, 
hogy az érintettek nem egyenlítették ki az elsőként teljesítő partner hátrányát és nem 
tettek semmit az információs aszimmetria ellen. Ennek egyik formája, tanulmá
nyunk témája, egy olyan külső szereplő bekapcsolódása, aki adott esetben, ha zavar 
támad arra kényszeríthető, hogy kisegítse a két szerződő felet. Megmutatjuk, hogy 
egy ilyen konstelláció magyarázatot adhat a központi tervezésű gazdaságok szerző
déseinek olyan sajátosságaira, mint a szerződések kezelésére fordított erőfeszítések 
rendszeres elhanyagolása' vagy a felek notórius megbízhatatlansága. Azt is bemu
tatjuk, hogy a modell segítségével miként magyarázhatók, illetve jelezhetök előre a 
szerződéses fegyelem és a szerződések kezelésének változásai a központi tervezés
ből a piacgazdaságba történő átmenet időszakában.

1 Az alábbi tanulmány Gál (1997) alapján íródott, és először a ..Cselekvéselmélet és társa
dalomkutatás" című, Csontos László emlékére tartott konferencián hangzott el 1998. no
vember 27-én. Elkészítését a Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) és 
az Országos Tudományos és Kutatási Alap (OTKA) támogatta. Az NWO-prpjekt száma 
500-279-411, az OTKA-projekt száma: F 4664. Köszönet illeti Siegwart Lindenberget, Ivó 
Molenaart, Werner Raubot, Kornai Jánost, Chikán Attilát, Dénes Ferencet, Pápai Zoltánt és 
Koos Postmát hasznos kommentárjaikért.

'  A szerződések kezelése szófordulat az angol contract governance fordítása. Olyan technikák 
alkalmazását jelenti -  legyenek azok a jogrendszer részei vagy attól függetlenek amelyek 
révén elérhető a szerződések teljesítése.
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4 Gál Róbert Iván

A hangsúlyt a szerződések kezelésének rendszeres elhanyagolására és a notórius 
megbízhatatlanságra helyezzük. Macaulay nagy hatású tanulmánya (1963) óta a 
szakirodalom is foglalkozik azzal a ténnyel, hogy a szerződések nem képesek min
den részletkérdésben szabályozni a résztvevő felek cselekedeteit, akik gyakran nin
csenek is tisztában az általuk aláírt szerződés pontos szövegével. Ha pedig zavar 
támad a szerződés teljesítése körül, akkor az ügyet peren kívül, a jogi kényszer al
kalmazását mellőzve próbálják orvosolni, mert a bírósági út költséges, időigényes és 
nem hatékony. A késés és a megbízhatatlanság egyéb formái tehát jelen vannak a 
szerződések közgazdasági elméletében. A szerződés-kezelés rendszeres elhanyago
lása, a megbízhatóság szisztematikus figyelmen kívül hagyása azonban kívül esik a 
szerződésekkel foglalkozó standard közgazdasági elméletek határain.

Az alábbiakban bemutatott modell nem használja a kultúra, a szerep vagy a men
talitás fogalmait. A jellegzetes társadalmi problémákat az egyének racionális kalku
lációjára vezeti vissza; a szerződések világának változásait az egyéni cselekedetek 
intézményi reformokra visszavezethető változásaival magyarázzuk.

A tanulmány felépítése a következő. A 2. szakaszban bevezetjük a szerződések
nek a szokásos feltevések mellett felírható egyik lehetséges modelljét, a Határidő 
Játékot. A 3. szakaszban a modellt nem-standard feltevések bevezetésével alakítjuk 
át. Olyan harmadik szereplő jelenik meg a szerződéses játékban, aki pótlólagos erő
források juttatására kényszeríthető. Bemutatjuk a szerződéses fegyelem és a szerző
dések kezelésének változásait és ezek makroszintű következményeit. Végül a 4. sza
kaszban a modellt egy átmeneti gazdaságban, Magyarországon, 1988 és 1993 között 
megkötött szerződések mintáján teszteljük.

2. Szerződés szokásos feltevések mellett: a Határidő Játék

Ebben a szakaszban a Határidő Játéknak nevezett szerződésmodellt mutatjuk be há
rom lépésben. Az elsőben a szereplőknek anélkül keli szerződniük, hogy a teljesítést 
kikényszerítő szerződés-kezelési technikákat alkalmaznának. Efféle megoldásokhoz 
csak a második lépésben nyúlnak. Végül, a harmadik lépésben a garanciális techni
kákhoz kapcsolódó ügyleti költségeket is figyelembe vesszük.



Szociológiai Szemle 2000/1. 5

2.1 H atáridő  Já ték  szerződés-kezelés n é lkü l

A Határidő Játékot a Bizalom Játék’ (Dasgupta 1988) modelljére vezetjük vissza. 
Két, lehetőségeit a könyörtelenségig kihasználó szereplő, Vevő és Szállító játssza, 
akiket az 1. ábrán kezdőbetűikkel jelölünk. Vevő lép először. Eldönti, hogy köt-e 
szerződést Szállítóval, vagy nem. A labda ezután Szállító térfelére kerül, aki előtt 
három lehetőség van: aláírja a szerződést és betartja a határidőt, aláírja a szerződést 
és késik, végül pedig, hogy nem szerződik. A készletezési költségek miatt az idő 
előtti szállítást ugyanúgy hátrányosnak tekintjük, mint a késést, ezért a továbbiakban 
a határidőtől való mindkét irányú eltérést „késésnek” nevezzük. A szállítást követő
en Vevő újra választhat: határidőre vagy azon túl fizet. Az idő előtti szállítással el
lentétben az előrefizetés nem minősül hátrányosnak.

A modellben felvetett kérdés a határidő betartása. Vagyis nem azzal foglalko
zunk, hogy a szereplők teljesítenek-e egyáltalán, és nem is azzal, hogy kihasználják- 
e az előttük lépő helyzeti hátrányát annak érdekében, hogy újratárgyalják az árat 
vagy rontsák a minőséget, hanem azzal, hogy a határidőt cselekedeteik iránytűjeként 
alkalmazzák-e.

M indkétjátékosról feltételezzük, hogy valamennyi releváns információ birtoká
ban vannak4. Nyilvánvalóan érzékelik, hogy egy meghatározott határidő teljesült-e. 
Képesek megállapítani, hogy a késés vis major vagy partnerük hibájának következ- 
ménye-e és azt is, hogy mekkora káruk származott belőle. Sőt azt is tudják, hogy az 
ő késésük mekkora veszteséget okoz a másik félnek. Megállapításaikat azonban kül
ső fél, például bíróság előtt nem tudják egyértelműen bizonyítani. Más szóval a 
veszteség mértéke és a késés okai mindkét fél számára láthatóak, ám harmadik fél, 
például bíróság előtt bizonyíthatatlanok3. A játék e jellegzetessége drasztikusan 
csökkenti a jogi út alkalmazásának esélyét.

■’ A Bizalom Játékot (Trust Game) egy használt autó iránt érdeklődő vevő és egy kereskedő 
játssza. A szereplők egymás után lépnek, elsőként a vevőjelölt. Két választása van: úgy 
dönt. hogy megbízik az eladóban, vagy úgy, hogy nem. Ha nem bízik meg benne, akkor nem 
vesz autót, és a játék véget ér. Ha viszont megbízik, akkor az eladónak van két lehetősége. 
Vagy egy megbízható autót ad el neki, vagy egy tragacsot. A vevő természetesen inkább az 
előbbit venné, az utóbbi még annál is rosszabb számára, mint ha nem venne semmit. Az el
adó szempontjából az a legjobb, megszabadul a tragacstól. A megbízható autó értékesítése a 
második legjobb megoldás, a legrosszabb pedig, ha nem ad el semmit. Bár az adásvétel 
mindkét fél szempontjából előnyösebb, mint ha nem kötnének üzletet egymással, mégis el 
fognak állni a szerződés megkötésétől.

4 A tökéletes informáltság a Határidő Játéknak csak arra a változatára vonatkozik, amelyben a 
teljesítés bináris, azaz valaki vagy késik vagy nem. Bináris teljesítés esetén a szerződők 
megbízhatósága és a lépéseik előre jelezhetősége közötti különbség elmosódik. Ha a játékos 
megbízható, akkor előreláthatólag pontosan a megígért napon szállít vagy fizet. Ha megbíz
hatatlan, akkor várhatóan késik a teljesítéssel. A tökéletes informáltság tehát ebben a játék
ban nem teszi lehetővé az ígéretektől való eltérés mértékének és ennek folytán a teljesítés 
pontos napjának előrejelzését. A megbízhatatlan szereplőkről feltételezhető, hogy késnek, de 
nem tudni, mennyit.
A megfigyelhetőség és a bizonyíthatóság különbségéről részletesebben lásd Hart-Moore 
(1988).
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1. ábra: A Határidő Játék  extenzív formája

v

nem
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Az egyes kimenetelekhez tartozó nyereményeket az 1. ábrán nagy betűkkel jelöltük, 
az indexek pedig a játékos nevének kezdőbetűi. Rv és Rs nyeremény az ideális eset
ben jelentkező profitot jelzi, amikor Vevő is, Szállító is betartja a határidőt. Tv és Ts 
Vevő, illetve Szállító nyereményeit jelöli, amikor az említett játékos késett, partnere 
pedig nem. Ezzel szemben Sv és Ss azt mutatja, hogy mekkora nyereményhez jut a 
jelö lt játékos, ha egyoldalúan teljesít. Végül Pv és Ps nyeremények adódnak akkor, 
ha egyik fél sem pontos. A szerződéskötés elmaradása sem nyereséget, sem veszte
séget nem okoz. A játékosok nyereményei három komponensből tevődnek össze: (1) 
a kooperációból származó haszonból; (2) a határidő be nem tartásából eredő extraha
szonból; és végül (3) a másik fél késedelme okozta veszteségből. A szerződés aláírá
sa előnyös a szereplőknek (másként fogalmazva, a szerződéseket önkéntesen kötik). 
Következésképpen az első komponens pozitív. A másik fél becsapása (a késedelem

késik
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is ez) ugyancsak előnyös a szerződés megszegője számára, ám hátrányos a másik 
félre, akit becsaptak, ami a második komponenst pozitívvá, a harmadikat pedig ne
gatívvá teszi. Reális feltételezésekkel élve6, a nyeremények nagyság szerinti sor
rendje a következő:

2. ábra: Részjáték-tökéletes egyensúly a H atáridő Játékban ,
a teljesítést kikényszerítő szerződés-kezelési technikák nélkül

s

V V

0 0 P y  Sy Ту Ry
0 0 P s  Ts Ss Rs

Az utolsó sorban vevő számára a ,, késés” dominálja a „nem késést"
(vagyis Tv > Ry és I \  > Sv). Szállító számára mind az egyoldalú teljesítés 
mind a kölcsönös késés negatív nyereményt hoz (0 > Ps > SJ; ezért 
Szállító a „ nem szerződik ” alternatívát választja.

Vevő, és
Tv Ry > 0 > Py > Sy 

Ts > Rs > 0 >  Ps > Ss

(1)

(2)

Szállító számára. A játék megoldását a legegyszerűbben visszafelé következtetéssel 
kapjuk meg, miként a 2. ábra mutatja. A játék megoldása7, hogy nem szerződnek

6 Nevezetesen, a Bizalom Játék alapján feltételezzük, hogy a késésből származó veszteség a 
teljes nyereséget meghaladja. Megjegyzendő, hogy ez a feltevés hozzásegít a P nyeremény- 
helyének megtalálásához az egyéni nyereményrendezésekben, de nem befolyásolja a későb
biekben levont következtetéseket.

7 Megoldásnak a részjáték-tökéletes Nash-egyensúlvt tekintjük.
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(vagyis a [0,0] kimenetel), jóllehet ez mindkét szereplőnek rosszabb, mint ha köl
csönösen teljesítenének (RV RS). Egy olyan világban, amelyben semmilyen intéz
mény sem szabályozza a szerződéskötést, a szereplők nem fognak szerződni egy
mással.

2 .2  H atáridő J á té k  ingyenes k ikényszerítési technikákkal: a  szerződések  
m egbízhatósága és a szerződés-kezelés m ódja

A Határidő Játék egyik kimenetele, a szállítási és fizetési határidők kölcsönös be
tartása Pareto-javulást jelentene a kialakult megoldáshoz képest, ez a kombináció 
azonban nem egyensúlyi. Szerencsére számos társadalmi intézmény és technika 
szolgál az efféle dilemmák megoldására, többnyire úgy, hogy a játék nyeremény
szerkezetének átrendezésével csökkentik a szereplők motivációját a csalásra8. Ha a 
késés így vagy úgy kevésbé kifizetődő a határidő betartásánál, akkor a játékosok 
inkább határidőre teljesítenek. A szóban forgó technikák két fő kategóriáját szokás 
megkülönböztetni: garanciák, biztosítékok nyújtását9 10, illetve a jó  hírnévbe történő 
beruházást111.

A kölcsönös garanciák rendszerének kialakítását egy, az első világháború törté
netéből vett példán illusztráljuk. A géppuskás raj minden katonája két alternatíva 
között választhat: kitart az utolsó töltényig, vagy elmenekül, ha a helyzet túlságosan 
forróvá válik. A túlélés esélyei nem rosszak, ha valamennyien kitartanak, ha azon
ban valaki elmenekül, biztosan életben marad (bár lehet, hogy fogságba esik). Ha 
viszont egyedüliként kitart, az a biztos halált jelenti. A katonák azt találták ki, hogy 
a dezertálás megakadályozása érdekében fához láncolják magukat. Ez a módszer 
kizárja az alternatívák egyikét, a menekülést (a történetet ismerteti és elemzi 
Ullmann-Margalit 1977). E példa alapeleme a megvalósítható alternatívák számának 
csökkentése a biztosítékot nyújtó játékos szabad akaratából, sőt esetleg kezdemé
nyezésére. Arról, aki a biztosítékot adja, feltételezzük az önkéntességet; a garanciák 
nem önkéntes nyújtását itt nem tárgyaljuk. A szereplők előnyösnek tekintik szabad
ságuk egy szeletének feladását, így demonstrálva, hogy elkötelezik magukat szavuk 
betartása mellett.

A garancianyújtásnak számos esetenként távolról sem triviális formája ismeretes 
a gazdasági életben. Williamson (1985) kimutatja, hogy még olyan eszközök is, 
mint az árukapcsolás, a kizárólagossági jogok vagy a preferenciális árak, melyeket a 
polgári jog az erőfölénnyel történő visszaélésként büntet, szolgálhatnak arra, hogy

8 A Határidő Játékban rejlő dilemmának, hasonlóan a fogolydilemmához, lehetnek olyan -  
erkölcsi -  megoldásai is, amelyek nem a nyereményeket hanem a játékosok preferenciaren
dezését változtatják meg. Az efféle megoldásokról lásd Parfit (1998/1978) írását.

4 A biztosítékok nyújtásának módszerét Williamson nyomán szokás a „túszadásnak" is ne
vezni (lásd Williamson 1983).

10 A harmadik módszer-család, a vertikális integráció a kooperációt kiviszi a szerződések 
világából, és egy másik szervezeti struktúrába, a hierarchiába helyezi át. A védtelen sze
replő kivásárolja partnerét, és összekapcsolja a kooperációs lánc két szomszédos szeméi. 
Minthogy a vertikális integráció alternatívája a szerződéses kapcsolatoknak, ehelyütt nem 
foglalkozunk vele. A kérdésről részletesebben Williamson (1987) ír. A vertikális integráció, 
más kontextusban a hazai szakirodalomban is felmerült, lásd Voszka (1984).
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visszavonhatatlanná tegyék a gyengének látszó fél szerződéses ígéreteit. A bíróság 
beavatkozása ezért a célokkal épp ellentétes következményre is vezethet: a piaci 
tranzakciók olajozottabbá tétele helyett gátolhatja a sikeres együttműködést. Ugyan
csak a biztosítékok nyújtásának egyfajta módja a máshol nem, vagy csak nehezen 
felhasználható -  fizikai vagy emberi — erőforrásokba történő beruházás".

Olyan garancianyújtási technikák is léteznek, amelyeknél a szerződő felek egy 
kívülállót is bevonnak. Efféle harmadik szereplő lehet a Kereskedelmi Kamara, a 
választott-bíróság vagy a bank. A bank által kiadott akkreditív és fedezetigazolás 
például megköti a vevő kezét: vásárlásra szánt pénzét nem használhatja fel más cé
lokra. A polgári jog  ugyancsak segíti a szerződő feleket a garancianyújtás általános 
mintáinak megadásával. Standardizált díjakat alakít ki, így a kötbérre vagy a kése
delmi pótlékra, a munkaügyi kapcsolatokban pedig iránymutatást ad. például a vég- 
kielégítés tekintetében. A standardizáláson kívül a jog egyéb, gyakori biztosítékadá
si formákat is szabályozhat, mint például a letétet vagy a zálogot.

A polgári jog  szintén igényli harmadik fél. ez esetben az állam részvételét. Az 
állam azonban, épp úgy, mint a harmadik fél többi felsorolt alakváltozata, csak köz
vetít a vitás kérdésekben, segít a szerződéskötésben. A szerződések kikényszerítése 
nem a közvetítők dolga. Az állam, mint a szerződések kikényszerítője más köntös
ben és merőben más hatékonysággal jelenik meg. Itt csak megemlítjük, rövidesen 
pedig még visszatérünk rá, hogy lényeges különbség van az államnak a polgári jog 
ban részletezett közvetítő szerepe, és a polgári jog talán legfontosabb alapelve. a 
restitúció, vagyis az eredeti állapot visszaállításának, az okozott kár megtérítésének 
az elve között.

A szerződések teljesítése melletti elkötelezettség hihetővé tételének másik fontos 
technikája a reputáció, a jó hírnévbe történő beruházás1-. Az a specifikus tőke. 
amely a reputáció építése során felhalmozódik, a márkanév. A beruházási költség 
pedig az a rövid távon -  a Határidő Játékban a határidő be nem tartása révén le
aratható nyeremény, amelyről a játékos a hosszú távon remélt nyeremény fejében 
lemond. A racionális aktorok tehát e két tételt mérik össze. Ez a kalkuláció új kérdé
seket vet fel"’. A hosszú távú nyeremény ugyanis több, eddig figyelembe nem vett 
tényezőtől függ, elsősorban attól, hogy a szerződés megismételhető-e és ha igen, 
hányszor, valamint attól, hogy a hírnévre vonatkozó információ áramlása milyen 
költségekkel jár. Erre a kérdésre a következő szekcióban még visszatérünk.

A szerződések kezelésének különböző technikái azt a célt szolgálják, hogy a já té
kosok önként olyan helyzetet tudjanak teremteni, amelyben a szerződésszegés im
már nem vonzó alternatíva. A nyeremények eddigi három alkotóeleméhez egy ne- 11 12 13

11 A tőkespecifikusság részletesebb kategorizálásával Williamson (1987) foglalkozik. Biz
tosítékokkal, garanciákkal kapcsolatban további gyakorlati példákat ad Williamson 
(1985:7.8), valamint Weesie-Raub (1996).

12 A „jó", mint a hírnév jelzője nem minden esetben állná ki az erkölcsfilozófusok tesztjét. „Jó 
hírnevet" érdemelhet ki a könyörtelen gyilkos, a hidegvérű rabló, a profi lánykereskedö és a 
rezzenéstelen tekintetű kábítószercsempész is. Sőt. azokban az iparágakban, ahol a szerző
dések jogi úton történő kikényszerítése nem csupán halékonytalan. hanem az illegalitás mi
att teljesen lehetetlen, a „jó" hírnévnek -  éppúgy mint a megfelelő garanciák biztosításának 
-  kiemelkedő fontossága van.

13 A reputáció formális elemzésével kapcsolatban lásd Ellis (1992) áttekintő írását.
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gyedik kapcsolódik: a letett és elvesztett biztosíték értéke. A következő kérdés tehát 
az, hogy mekkorának keli lennie a garanciának, illetve mennyivel kell a hosszú távú 
nyereménynek meghaladnia a rövid távon besöpörhető nyereményt, hogy az utóbbi 
ne csábítson a meglévő reputáció felélésére. A nyereményszerkezet új, kiegészítő 
komponensére vonatkozóan elég minimális követelményt megfogalmazni. Neveze
tesen, nagyobbnak kell lennie, mint amekkora hozamra a szállításbeli vagy fizetés
beli késés révén szert lehet tenni. A túlságosan csekély áldozat a lehetőségeit kö
nyörtelenül kihasználó játékost nyilvánvalóan nem tartja vissza.

Ez a triviális feltétel azonban rávilágít arra, hogy a szerződés-kezelés technikái 
hatékonyabbak, mint a polgári jog restitúciós alapelvének kikényszerítésére hivatott 
szabályok. Először is, az utóbbi az okozott kárral azonos értékű ex post kártérítést ír 
elő. Márpedig az „azonos érték” kimérése lényegesen nehezebb feladat, mint egy 
alsó érték megszabása, különösképp, ha, mint feltételeztük, a felek pontosan érzéke
lik az egyes költség- és veszteségtételeket, de nem feltétlenül tudják azokat bizo
nyítani a bíróságon. A félelem, hogy esetleges veszteségeikért nem kapnak teljes 
kompenzációt, visszatarthatja az érintetteket a szerződés megkötésétől, a kellően 
nagy értékű garancia -  amelyre vonatkozóan csak alsó határt kellett szabni, felsőt 
nem -  azonban ilyen esetekben is áthidalhatja a szekvencialitásból fakadó prob
lémát.

Másodszor, a restitúció elve a megkárosított, tehát az egyik játékos veszteségeit 
építi be a károkozó, vagyis a másik játékos nyereményfüggvényébe. Szerződéssze
gés esetén tehát vita tárgya a veszteség mértéke, aminek igazolása a bíróság előtt 
kétséges. Ez pedig visszatarthatja a feleket a szerződés megkötésétől. Ezzel szemben 
a garancia vagy a kockára tett jó hírnév, amely a szerződés be nem tartásakor elvész, 
illetve a késedelmes teljesítésből származó extranyereség ugyanannak a félnek, a 
károkozónak a nyereményfüggvényében jelentkezik. Tekintve, hogy a biztosítékokat 
önként ajánlják fel, a hírnevet önként teszik kockára, az érintettek, partnerük meg
nyugtatása érdekében hajlandóak kiemelkedően nagy téteket is felajánlani. Követke
zésképp a szerződés-kezelés technikái olyan esetekben is támogatják a szerződő 
feleket, amikor a restitúciós elv már nem.
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3. áb ra: Részjáték-tökéletes egyensúly a H atáridő Játékban , a teljesítést 
kikényszerítő szerződés-kezelési technikákkal

s

Mivel a késést a garanciális elemek mozgósítása révén büntetni lehet, az utolsó 
lépés során ,, nem késés "jobb vevő számára, mint a ,. késés " (Rv > Tj : Sv > Pj). 
Hasonló okból Szállító ugyancsak preferálja a „ nem késés " t a késéssel szemben 
(Rs > 77/ kévén a szerződés önkéntes, R,. és Л, egyaránt pozitív.

A szerződés-kezelési technikák alkalmazása új nyereményeket állít elő. Az egyol
dalú késés által kínált nyereményt, Tv" -vei jelöljük; értéke Tv és az elveszett bizto
síték értékének különbsége. Hasonlóképpen a kölcsönös késés eredménye Pv', 
amely nem más, mint Pv és az elveszett biztosíték különbözete. Mivel e veszteség
nek nagyobbnak kell lennie a szerződésszegésből adódó nyereségnél, a vásárló nye
reményeinek sorrendje átrendeződik. T helyett R, a kölcsönösen pontos teljesítés 
kerül mind Vevő, mind Szállító nyeremény listájának élére14.

Az új részjáték-tökéletes egyensúly a kölcsönös teljesítés (7?v^sX amely minden 
egyéb kimenetelt dominál (lásd 3. ábra). Mindkét fél határidőre teljesít, és mindket
tőjüknek áldozniuk kell ezért valamit. A konklúzió tehát a következő: Együttműkö
désüket támogató eszközök hiányában a felek nem tudtak szerződni egymással, a

14 A szerződés-kezelésre vonatkozóan eddig tett feltevéseink átalakítják a nyereményrende
zést, de nem teszik egyértelművé. Az egyoldalú késés, T hátrébb kerül a rendezésben, de 
nem tudni mennyivel. A pontos sorrend kialakításához további feltevésekre van szükség.
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szükséges szerződés-kezelési eljárások, például biztosítékok cseréje esetén azonban 
igen, és be is tartották a szerződéseket.

2 .3 H atáridő Já ték költséges szerződés-kezelési techn ikákka l: 
a szerződéskötés fe lté te le i

Mindez, nagyon biztató. A biztosítékok cseréjének vagy a reputációba történő beru
házások kamatoztatásának azonban nyilván vannak korlátái, különben minden el
képzelhető szerződést megkötnének. A Határidő Játékban megtestesülő problémákat 
lehetetlen minden esetben szerződés-kezelési technikákkal orvosolni. Ez ugyanis 
erőforrásokat emészt fel és így nem mindig fizetődik ki, hiszen a költségek megha
ladhatják az előnyöket. A költségeknek számos forrása van. A felek például nem 
használhatják az általuk letétbe helyezett pénzt. Az akkreditív és a fedezetigazolás 
így működik. Sőt a biztosíték értéke akár csökkenhet is a művelet következtében. A 
letétek értékét például lemorzsolja az infláció. Még ha a biztosítékadó hiánytalanul 
vissza is kapja az általa letett biztosítékot, valamit veszít. Ez ösztönözheti arra, hogy 
betartsa a határidőt, de arra is, hogy ne szerződjön. Leginkább a szerződés-kezelési 
eljárások legfőbb előnye, a kölcsönös függés kialakulása válhat károssá. Mivel a 
biztosítékadó keze meg van kötve, rugalmassága romlik. Az új piaci lehetőségek 
megragadásának reakcióideje meghosszabbodhat, mivel a korábbi szerződés feltét
eleit újra kell tárgyalni13.

Minthogy az ügyleti költségeket előre kell fizetni, összegüket minden lehetséges 
nyereményhez hozzá kell adni. Következésképpen nem rendezik át a nyeremények 
sorrendjét. Meghatározzák viszont a szerződéskötés feltételeit. Ezek szerint a felek 
csak addig szerződnek egymással, amíg költségeik elmaradnak a szerződés által 
nyújtott profittól. Ha a szerződés-kezelés költségei meghaladják a határidők kölcsö
nös betartásából származó hasznot, akkor nincs értelme szerződni. E feltételt, mely a 
szerződéskötés szokásos feltevések mellett felírt modelljéből ered, a későbbiekben 
összevetjük egv alternatív feltétellel, amelyet a szerződéskötés alternatív modelljé
ből vezetünk le.

3. Szerződés nem-szokásos feltevések mellett: a Határidő Játék
puha költségvetési korláttal

Ebben a szakaszban a szerződések egy, a szokásostól eltérő feltevések mellett felírt 
modelljét mutatjuk be. Nevezetesen, belép egy olyan szereplő, aki hajlandó a felek
től átvállalni a partnerük késedelmes teljesítéséből származó veszteségeket. Ez a 
lehetőség felpuhítja a szerződők költségvetési korlátáit, toleránssá válnak a késések
kel szemben. Az alternatív feltevések következményeit bemutatjuk a Határidő Já
tékban is.

!> Л költségekre Weesie és Raub (1996) ismertet további példákat. A garanciális elemek és a 
reputáció építés eltérő költségeivel kapcsolatban lásd Gál (1999).
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3. / H atáridő  Já ték  a  költségvetési korlát ingyenes felpuhításával:
szerződéses m egbízhatóság  és szerződés-kezelés

Kezdjük példával e szakaszt. Egy vállalat és egy nagy bank megállapodik abban, 
hogy a vállalat meghatározott árért kivitelez egy ígéretes projektet. Az első szakasz
ban a bank pénzt folyósít a vállalatnak, amely elvégzi a szükséges munkákat. A má
sodik szakaszban azonban a vállalat olyan előre nem látott problémákat jelent be. 
amelyek feltornázzák az árat. Ha a bank képes fizetni és a beruházás leállítása (vagy 
egy másik megbízott keresése) költségesebb a pótlólagos kiadások fedezésénél, ak
kor a bank fizetni fog. A vállalat ily módon képes rávenni a bankot, hogy fusson az 
első szakaszban elköltött pénze után. Mindaddig, amíg szekvenciális optimuma a 
játék második fordulójában afelé szorítja a bankot, hogy kifizesse a megbízottjánál a 
projekt elején felmerült pótlólagos költségeket, a vállalat e potenciális veszteséget 
nem próbálja megakadályozni16 17 *.

A költségvetési korlát felpuhítására irányuló szekvenciális játék nem csak piac- 
gazdaságokban fordul elő, hanem tervgazdaságokban is. sőt az utóbbira sokkal in
kább jellemző. Eredetileg itt is figyelték meg és írták le, mint a puha költségvetési 
korlát jelenségét1'. A központi tervező nem engedheti meg, hogy az alárendelt vál
lalatok tönkremenjenek, már csak azért sem, mert akkor nem maradnának vállalatok, 
amelyek végrehajtanák a terveket. Egy olyan cég csődje, amelynek outputját már 
betervezték más vállalatok inputjaként, általában sokkal drágább, mint a veszteségek 
kifizetése. A központi tervező ilyetén függését pedig a vállalatok ki tudják használ
ni.

A puha költségvetési korlát kategóriája felhasználható az altruista viselkedés 
elemzésében is (lásd Lindbeck-Weibull 1988). Vegyük példaként egy nemzetközi 
segélyszervezet és egy harmadik világbeli ország hatóságainak kapcsolatát. A szer
vezet segíteni akar a bajbajutottaknak. Személyzetének együtt kell működnie a helyi 
hatóságokkal a segély szétosztása során. Az utóbbiak azonban saját céljaikra fordít
hatják, ahogy gyakran fordítják is a támogatást, arra kényszerítve ezáltal a szerve
zetet. hogy további segélyeket adjon. A szegények megsegítésére irányuló nemzet
közi erőfeszítés tehát felpuhítja a helyi kormányzat költségvetési korlátját.

Meg kell jegyezni, hogy a költségvetési korlát puhasága nem a bőkezűség szino
nimája, inkább az újratárgyalás lehetőségére utal. Még a legnagyvonalúbb juttatások 
is kemények a fogalom itt alkalmazott értelmében, ha előre egyértelműen tisztázzák 
a kereteket. Ezzel szemben még a kétségbeejtően csekély költségvetés is lehet puha 
mindaddig, amíg a későbbiekben ki lehet tágítani őket (Komái 1993 1992, 170).

A költségvetési korlátok akkor válnak puhává, ha egy erőforrás-tulajdonost part
nerei kész tények {fáit accompli'*) elé tudják állítani. A fait accompli két kompo
nensből áll. Először is az eszközök tulajdonának aszimmetriáját ellensúlyozza a 
szükséges információk birtoklásának ellentétes aszimmetriája. A tulajdonosé az 
összes erőforrás, de a felhasználó van tisztában optimális allokációjukkal és mű

16 A történet részleteit lásd Dewatripont és Maskin (1995) írásában.
17 A puha költségvetési korlátról lásd Komái (1980. 1986. 1998).
IS A „fait accompli" fogalmát ebben az összefüggésben l.indbcek és Weibull (1988) alkal

mazta először.
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ködtetésükkel. Az adósok, a központi tervezésű gazdaságok vállalatai, vagy a har
madik világbeli helyi vezetők jobban ismerik tevékenységük feltételeit, mint a hite
lezők, a központi tervező, vagy a nemzetközi segélyszervezetek. A második kompo
nens az elsőként teljesítő fél hátrányának {first mover disadvantage) valamilyen 
formája. A célok megvalósítása időt vesz igénybe, és a felek kötelezettségeiknek 
nem tudnak egyidejűleg eleget tenni. Mindenképpen a tulajdonosnak kell először 
lépnie, hiszen erőforrások nélkül a felhasználó nem tud teljesíteni. Az első lépés 
nyomán azonban a tulajdonos kiadásai visszafordíthatatlanná válnak. Az erőforrások 
specifikusak, következésképpen részben konvertálhatatlanok lesznek, mivel a speci
ális eszközök legjobb alternatív felhasználása kevesebbet hoz, mint a már elkezdett 
projekt befejezése, akár még megemelt költségvetés mellett is. Ennek folytán válto
zik a felhasználónak átadott erőforrások optimális szintje. A felhasználó éppen a 
szekvenciális optimum e módosulását használja ki eredeti keretének növelésére19.

Ha a szerződő felek költségvetési korlátja puha, akkor az általuk kötött szerződé
sekkel olyan események történnek, amelyek a szokásos feltevések mellett felírt szer
ződéseknél atipikusak vagy ismeretlenek. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be a Ha
táridő Játékban.

A fentiekben tulajdonosnak nevezett szereplő a Határidő Játékban harmadik sze
mélyként jelenik meg, akinek az elsőként teljesítés kényszeréből valamint az infor
mációs aszimmetriából származó hátrányát a két szerződő fél, vevő és eladó kihasz
nálhatja. Megköthetnek egy szerződést, anélkül, hogy a szerződés megfelelő kezelé
sére költenének. Mivel a harmadik fél, mint például a központi tervezésű gazdaság
ban az állam, érdekelt a szerződés sikerében, rávehető, hogy kisegítse a szerződő 
feleket, és pótlólagos forrásokat bocsásson rendelkezésükre, ha zavar támadna. Ezt 
új komponensként vezetjük be a játékosok nyereményfüggvényében. Feltételezzük, 
hogy a harmadik fél a szerződő partnerek késéséből származó veszteséget teljes egé
szében megtéríti20. Vagyis a kívülről érkező kártérítés egyenlő lesz az illető szerző
dő fél által elszenvedett veszteséggel.

A harmadik fél intervenciója új nyereményeket, Sv -t és Pv -t rendel az egyol
dalú vagy a kölcsönös, kétoldalú késedelem kimeneteleihez. Sy nem más, mint 5,.,

19 A puha költségvetési korlátra egyelőre nincs általánosan elismert modell. A legtöbben az 
információs aszimmetriát kombinálják az elsőként teljesítő hátrányával (Dewatripont és 
Maskin (1995). Lindbeck és Weibuil (1988). valamint Schaffer (1989) negyedik modellje, 
egyesek csak az egyiket, vagy pedig a másikat veszik figyelembe (Schaffer az első három 
modellje 1989).

20 Ez a feltevés meglehetősen mérsékelt. Mivel a kérdéses veszteség meghaladja a szerződés
ből származó valamennyi előnyt (lásd a 2.1 szakaszt), és mivel a harmadik szereplő nem 
tudhatja biztosan a veszteség pontos értékét (a veszteségek bizonyíthatatlansága miatt; lásd 
ugyancsak a 2.1 szakaszt), az a fél. amelynek partnere késedelmesen teljesített, addig nem 
hagyhatja abba a lobbizást, ameddig nem térült meg a vesztesége. Ily módon a kártérítésnek 
legalább azonosnak kell lennie a tényleges veszteséggel. Nagyobb is lehet azonban nála. hi
szen a késedelmet elszenvedő sohasem tárja fel egy külső személynek, hogy a kapott kárté
rítés túlságosan nagyvonalú volt. A játékos saját hibájából származó veszteséget, például a 
kötbért a harmadik személy nem fedezi. Ezenkívül az egyszerűség kedvéért azonosnak te
kintjük a szerződő felek azon képességét, hogy korlátjukat felpuhítják. Valójában azonban 
előfordulhat, hogy a költségvetési korlát az egyik fél számára kemény, a másiknak pedig 
puha.
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kiegészítve a harmadik fél által nyújtott pótköltségvetéssel. Pv és Pv kapcsolata 
ugyanez. Szállító új nyereményei hasonlóképp állíthatók elő. A beavatkozás nyomán 
a harmadik fél kontójára a késedelem áldozata ugyanazt a nyereményt kapja, mintha 
partnere nem késett volna. A nyeremények tehát az alábbi módon rendeződnek át:

Tv = Pv+ > Rv = Sv+ > 0 (3)
Vevő esetében, és

Ts = Ps+ > R s =  Ss + > 0 (4)
Szállító esetében.

4. áb ra : Részjáték-tökéletes egyensúly a H atáridő Já tékban , 
puha költségvetési korlát mellett

b

s

Szerződés-kezelési technikák alkalmazása nélkül a „ késés " kedvezőbb I evő számára, 
mint a „nem késés” (Tv > Rv; P, > 5, ). Mivel a másik fél késéséből fakadó veszteséget 
kompenzálják. Szállító számára mind az egyoldalú teljesítés, mind a kölcsönös késés 
pozitív nyereményt ad (Ps > S j > 0). A kölcsönös késést választja. Ez vevő számára 
is elfogadható, mivel öt is kompenzálják a veszteségekért.

A játék új részjáték-tökéletes egyensúlya egy mindkét oldalról késedelmes tranzak
ció, amely P ^  és Ps+ nyereményt biztosít a résztvevőknek (lásd a 4. ábrát). Ráadá
sul ez a kimenetel, ha holtversenyben is, mindkétjátékos profitsorrendjének élén áll. 
Minthogy az eredménnyel mindkét szerződő fél elégedett és annak is tudatában van
nak, hogy a másik fél sem érdekelt a változtatásban, a játékosok szerződéskötési
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hajlandóságának ösztönzése nem igényel szerződés-kezelési technikákat. Nem fog
nak költeni szerződéseik betartatására vagy partnerük megbízhatóságának alapos 
ellenőrzésére. Ennek folytán egyikük sem fogja betartani a határidőt.

A szerződéskötés előző szakaszban tárgyalt módjával összehasonlítva ez újfajta 
eredmény. Az előző szakaszban a potenciális szerződő felek vagy szerződtek, de 
akkor betartották a határidőt, vagy pedig nem is szerződtek. A szerződéskötés 
összekapcsolódása a határidők notórius elhanyagolásával a puha költségvetési korlát 
új keletű következménye.

A puha költségvetési korlát fontos következményekkel jár a szerződések kezelé
sére nézve is. Megállapítottuk, hogy Pv+ > Rv, illetve Ps > Rs [lásd (3) és (4)]. 
Szavakban kifejezve, a kölcsönös késés esetén jelentkező nettó hasznot mindkét fél 
előnyösebbnek tartja a kölcsönös szerződésteljesítés esetén keletkező haszonnál. 
Más szóval, valamely szervezet költségvetési korlátjának puhítása (vagyis a sikeres 
lobbizás) felülmúlja az szerződés-kezelésből fakadó előnyöket. Ilyen esetben a szer
ződő felek nem adnak biztosítékokat, hanem inkább lobbizásra költenek. A tranzak
ciós költségektől mentes puha költségvetési korlát tehát kiszorítja a tranzakciós költ
ségektől mentes szerződés-kezelési technikákat.

Ez az eredmény ugyancsak újdonság a standard szerződés-kezelési technikák al
kalmazásához képest, Az előző szakaszban a felek különféle biztosítékokra támasz
kodva próbálták szerződéses ügyeiket intézni, vagy nem szerződtek. A szokásos 
feltételek esetén a szerződések megkötése biztosítékok nyújtása nélkül lehetetlen 
volt. Más a helyzet azonban, ha a játékosok költségvetési korlátja puha.

3.2  H atáridő .Játék a  kö ltségvetési korlát kö ltséges felpuhításával:
a  szerződéskötés új fe lté te le i

A (3) és (4) nyereményrendezések a költségvetési korlát felpuhílhatóságának továb
bi következményeire is rámutatnak. Nevezetesen arra. hogy a szerződéskötés mindig 
előnyösebb a szerződés elmaradásánál. A szerződés elmaradásából származó nulla 
értékű nyeremény kerül a lista végére. A szerződés szándékát nem korlátozzák meg
bízhatósági megfontolások, mert az esetleges veszteség utólag teljes egészében ki
egyenlíthető. A felek szerződéskötési hajlandósága korlátlan, mivel bármely kime
netel hozama pozitív. Ez azonban csak egy olyan világban érvényes, amelyben a 
költségvetési korlát puhává tétele nem jár tranzakciós költséggel. Az előző szakasz
ban a harmadik személy beavatkozását magától értetődőnek vettük. Ám reális az a 
feltételezés, hogy a szubvenció megszerzése nem biztos. A siker azon erőfeszítések 
függvénye, amelyet a harmadik személy meggyőzésére fordítottak, hogy szükség 
van többlettámogatásra. Ezt nevezik lobbizásnak.

A lobbizás költséges dolog, értékes kapcsolatokba való beruházást jelent. Abból a 
szempontból is költséges, hogy a lehetséges támogatási források felkutatására kell 
átcsoportosítani a munkaerő egy részét. A lobbisták szakértőket alkalmaznak, hogy 
érveiket meggyőzőbbé tegyék. Drága kampányokat folytatnak, hogy embereiket 
befolyásos pozíciókba dugják be. A lobbizás közvetlen formái, például a nyílt kor
rupció is költségesek.
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E költségeket figyelembe véve azonban a szerződéskötés tere végessé válik. Len
nie kell egy korlátnak, amelyen túl a lobbizás marginális költsége nagyobb, mint 
amekkora marginális hasznot nyújt. Ezt a korlátot, az előző fejezetben megjelölt 
feltételhez hasonlóan, a résztvevőknek jutó teljes nyeremény összege jelenti. A fenti 
jelöléseket alkalmazva, a lobbizás költségei nem haladhatják meg Pv+-1, illetve Ps+-1 
Vevő, illetve Szállító számára. Ha igen, a játékosok nem kötnek szerződést.

A szerződéskötés kétféle feltétele félrevezető összehasonlításra adhat módot. Az 
első esetben, a 2.3 szakaszban a felek R összeget költhettek szerződés-kezelési tech
nikákra, a 3.3-as szakaszban pedig P' összeget. Azt is megállapítottuk, hogy P > R. 
Ebből tehát könnyű arra a következtetésre jutni, hogy a költségvetési korlát felpuhí
tására a felek többet fordíthatnak, ezért az még akkor is lehetővé teszi a szerződés- 
kötést, amikor a szerződés-kezelési technikák már nem segítenek. Más szavakkal, 
puha költségvetési korlát mellett a szerződők több szerződést kötnek, mint ha a költ
ségvetési korlát kemény, minden más feltevés változatlansága mellett. Sőt azt is 
állíthatnánk, hogy hacsak a szerződés-kezelés nem lényegesen olcsóbb, mint a lob
bizás veszteség-kompenzációkért, akkor a felek inkább az utóbbit választják. Ezek a 
következtetések azonban a jelenleg alkalmazott feltevések mellett tévesek. A szer
ződés-kezelésért ugyanis nem az a játékos fizet, aki a lobbizásért. Normál körülmé
nyek között ugyanis az előbbit a potenciálisan késedelmes fél fizeti, utóbbit pedig a 
késés potenciális áldozata.

4. A modell tesztje

A Határidő Játék alapján hipotéziseket lehet megfogalmazni a szerződések világának 
egyes jellemzőire vonatkozóan, és így tesztelhető. A központi tervezésű és az átme
neti gazdaságok különösen alkalmasak ilyen vizsgálatokhoz, bár a puha költségveté
si korlát más intézményi környezetben is létrehozhat a szokásostól eltérő szerződé
ses szituációkat. A modell szerint a tervgazdaság bevezetése a puha költségvetési 
korlát jelenségének elterjedése révén aláássa a szerződéses fegyelmet, és a szerző
dés-kezelés elhanyagolásához vezet. A központi tervezésből a piacgazdaságba való 
átmenet épp ellentétes eredményeket produkál: a költségvetési korlátok keményedé- 
sével a szerződések megbízhatósága és a szerződés-kezelés is javul21.

Az első hipotézispárt nehéz ellenőrizni, mivel a központi tervezés bevezetésekor 
nem folytattak ilyen vizsgálatokat. A második hipotézispárra vonatkozóan azonban 
végeztünk ilyen felmérést. Magyar vállalatok által 1988 és 1993 között megkötött 
szerződéseket kódoltunk, annak céljából, hogy megismerjük a szerződéses fegyelem 
és a szerződés-kezelés alakulását. A mintavételi stratégia megválasztása azt célozta, 
hogy elkerüljük, vagy legalábbis minimálisra szorítsuk a koncentrált megfigyelés

21 A költségvetési korlát puhaságának méréséhez jó közelítést ad a GDP-ből a gazdasági szer
vezetek részére nyújtott állami támogatások aránya. A GDP minél nagyobb részét osztják ki 
támogatások formájában a vállalatoknak, annál puhábbak a költségvetési korlátok. Magya
rországra vonatkozóan a megfelelő arányszámok az 1988-1993 közötti időszakra 9,9%, 
6,7%, 5,1%, 2,8% és 1,7%. Források: Hetényi számításai alapján (1994, 379, 2. tábla); 
1993-ra Magyar Nemzeti Bank (1994); 1988-ra: Komái (1993, 147).
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kockázatát, a mintavételi egység pedig a szerződés legyen, és ne a vállalat. A kutatá
si terv alapelve ez volt: nézzünk meg néhány vállalati irattárat, és vizsgáljuk meg 
nagyszámú más cég, azaz az üzleti partnerek szerződéses magatartását.

Az irattárukba betekintést engedő vállalatok az esetek 45 százalékában vevők, 55 
százalékban pedig eladók voltak. Összesen 11 vállalat irattárát vizsgálhattuk meg, 
közülük kettő építőanyag-gyártó, másik kettő vegyipari cég, egy-egy foglalkozik 
acél és más kohászati termékek gyártásával illetve kereskedelmével, a maradék kettő 
pedig a szállítási illetve a távközlési piacon érdekelt. Volt köztük még egy vízmű, 
egy kis építőipari cég, valamint egy kiadóvállalat. Az átlag magyar újságolvasó 
számára a 11 vállalat közül 8 neve jól ismert. Mind a 8, valamint az egyik kevésbé 
ismert vállalat is jelentős szereplő saját piacán, ám csak egyiküknek volt helyi mo
nopóliuma, s működött következésképpen igen szigorú szabályok között. A minta 
kb. 2 százalékát képviselő építőipari cég kivételével mindegyikük termelése és fel- 
használása sokrétű, s ily módon nagy számú kereskedelmi partnerrel rendelkeztek. 
Ezen a szándékosan homályos leíráson túl nem tárhatjuk fel a cégek nevét, de nincs 
is rá szükség. A hipotézis ellenőrzésére szükséges vizsgálat ugyanis a partnerválla
latok szerződéses magatartására irányult, amelyek száma és főleg tevékenysége jó 
val szélesebb körű volt. Ennek folytán a mintánk nem 11 vállalatból állt, hanem 415 
cég fizetési fegyelmét és 230 cég szállítási megbízhatóságát vizsgálhattuk. E nagy 
számú vállalat megfigyelésével az azonos cégen belüli szerződések egymáshoz való 
hasonlatossága, ha egyáltalán megfigyelhető, csak minimális volt.

4.1 Szerződéses fe g y e le m

A szerződések megbízhatóságát (pontosabban megbízhatatlanságát) a szállítási ha
táridő és a tényleges szállítás között eltelt idő, valamint a tényleges szállítás és a 
tényleges fizetés közötti intervallumok összegeként mértük, mindkettőt napokban. 
Az eredményeket az 1. táblázat mutatja.

Az operacionalizálás e módjához két megjegyzést fűzünk. Először is fontos ész
revenni, hogy a szállítók megbízhatatlanságának mérésére a késés önmagában nem a 
legjobb mérce. Kikerülhető ugyanis rendkívül laza határidőkkel, melyekhez aztán 
idő előtti szállítások kapcsolódnak. A szállító vállalhat valamit fél éves határidőre, 
aminek teljesítéséhez tulajdonképpen nem lenne szüksége többre két hétnél, és az
tán, mondjuk, négy hétre szállít (tehát öt hónappal a határidő előtt). A szerződések 
megbízhatóságának vizsgálata azonban arra irányul, hogy a határidő mennyire al
kalmas iránymutató a partner lépéseinek kiszámításához. Ezért az idő előtti szállítást 
is a határidőtől való eltérésnek tekintettük, különös tekintettel az ezzel járó készlete
zési többletköltségre. Másodszor, a fizetés megbízhatóságát két tényleges teljesítés 
(a szállítás és a fizetés) között eltelt idővel mértük, nem pedig a fizetési határidő és a 
tényleges fizetés vagyis egy ígéret és egy teljesítés közötti intervallumként. Ennek 
magyarázata, hogy a szerződések többsége a fizetést a tényleges szállításhoz kap
csolta, és nem adott meg külön fizetési határidőt.
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1. táblázat
A határidők megbízhatatlansága
(a teljesítési határidő és a tényleges teljesítés közötti, valamint a tényleges teljesítés 
és a tényleges fizetés közötti időköz együttes hossza napokban)

számtani
átlag

Huber-féle
átlag22

teljes minta- 
nagyság

érvényes esetek 
száma

1988 67,6 57,7 82 82
1989 62,9 54,2 71 60
1990 58,7 43,7 5 65
1991 84,6 47,9 82 63
1992 58,3 49,5 4 85
1993 34,1 28,2 90 78
összesen 60,2 46,6 494 433

A szerződéses fegyelem a vizsgált periódusban általánosságban javult, amint a Ha
táridő Játék alapján előre jeleztük. A szállítónak a teljesítési határidőtől, a vevőnek 
pedig a fizetési határidőtől való együttes eltérése az 1988. évi átlagosan 67,6 napról 
1993-ban átlagosan 34,1 napra, gyakorlatilag a felére csökkent. Ez a csökkenő 
irányzat, amely valójában a szerződéses megbízhatóság javulását jelenti, az 1991-es 
év kivételével egyenletes volt, amikor is egy kiugró érték -  84,6 nap -  jelentkezett. 
Ám mind az 1991. évi kiugrás, és részben a trend monotonitása is kis számú szélső
séges eset következménye. Ezt támasztja alá a Huber-féle átlag22, a központi tenden
cia másik, a szélsőséges értékekre kevésbé érzékeny mércéjének alakulása. Ez utób
bi nem mutat kiugrást az 1991. évre, s az általa felrajzolt tendencia is kevésbé mo
noton. Szembeszökő javulással indul 1988-1990 között, 1990-től stagnál, majd 
1993-ban ismét dinamikusan javul. Ugyanakkor, az egész periódust tekintve a javu
lás egyértelmű jelei tapasztalhatók. A költségvetési korlátok keményedése egyértel
műen javítja a szerződéses fegyelmet.

4.2 A  szerződések  kezelése

A garanciális elemek fogalmáról a szakirodalomban általános az egyetértés. Követ
kezésképpen a szerzők többsége illusztratív példákhoz fordul, anélkül, hogy a fo
galmat részletesen megmagyarázná és kategorizálná. Ez az egységes értelmezés elő
nyös az elmélet szempontjából, ám nem segíti az empirikus munkát. Ráadásul kuta
tásunk módszerei kissé eltérnek a tranzakciós költségek közgazdaságtanának fő 
áramától. Nemcsak azzal foglalkozunk, hogy az érintettek miért cserélnek biztosíté
kokat az üzleti kapcsolatokban, de az ellenkezőjével is: miért nem teszik ezt más 
esetekben. Emellett kutatási módszerünk a szerződések tartalomelemzésén alapul. A

22 A Huber-féle átlagot a számtani átlagból képezzük súlyozási eljárás segítségével. A szám
tani átlag körül a szórás c értékén belüli esetek 1-es súlyt kapnak, a távolabbiak meghatáro
zott algoritmus szerint csökkenőt. Az SPSS szoftvercsomag által használt alapértéket, 
c =l,339-et választottuk.
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tranzakciós költségek közgazdaságtanának képviselői ezt nem javasolják. A piacok 
és a hierarchiák mai elméletének iskolája nem kedveli a szerződések elemzését, azt 
állítván, hogy a jogi procedúrák költségesek és nem hatékonyak, következésképp a 
gazdasági élet szereplői nem is alkalmazzák őket. Mi is osztjuk ezt a véleményt. A 
felek valóban gyakran nem élnek a jog eszközeivel vitáik megoldására; nem szá
molnak fel kötbért és nem perelnek. Az opportunista partnerekkel szemben, érdekeik 
védelmében inkább bizonyos nem szerződéses módszereket alakítanak ki, ahelyett, 
hogy ragaszkodnának a szerződések betűjéhez. A szerződések e szkeptikus felfogása 
azonban nem ad magyarázatot arra, hogy miért is vannak szerződések egyáltalán. 
Miért kötnének a felek szerződéseket egymással, ha úgy sincs semmi értelme? Az 
üzleti élet szereplői bizonyosan okkal tartanak ki a szerződések mellett, még ha ezek 
csak korlátozottan alkalmas útmutatói is cselekedeteiknek.

A szerződések egyszerre tükrözik a szerződők várakozásait partnerük megbízha
tóságát illetően, és azt, hogy mekkora fontosságot tulajdonítanak e megbízhatóság
nak. A tartalomelemzés klasszikus példájával élve, a totalitariánus rezsimek által 
indított propagandakampányok célja a közvélemény megdolgozása. A propaganda- 
kampányok alapján közvetett információ szerezhető a politikai rendszer céljairól, 
önértékeléséről és arról, hogy milyen képet fest önmagáról. Valami hasonló vonat
kozik a szerződésekre is. A szerződő felek venni vagy eladni akarnak. Szerződéseik 
megszövegezése azonban a biztonsággal és a megbízhatósággal kapcsolatos szem
pontjaikat tükrözi. A szerződések szövegeinek elemzése ily módon hasznos infor
mációul szolgál hipotézisünk ellenőrzéséhez. Lemérhetjük, hogy a szereplők komo
lyabban veszik-e a biztonságot, mint azelőtt.

A szerződéses biztosítékok betartásának komolyságát nominális skálán mértük. A 
valamilyen biztosítékot tartalmazó szerződéseket különválasztottuk azoktól, ame
lyekből mindenféle garancia hiányzott. A vizsgált garanciális elemek mindegyike 
szerződéses biztosíték. Listájuk a következő módszereket tartalmazta: késedelmi 
kamat; kötbér; a szállítás visszaigazolásának előírása; kedvezményes árak megvoná
sa késedelem esetén; raktárkészlet tartása a vevő üzemében; letétek; fedezetigazolás; 
a szállítás felfüggesztése fizetési késedelem esetén; korlátozott tulajdonosi jogok a 
teljes ár kifizetéséig; előlegfizetés előírása; próbaidő; helyszínen történő fizetés; 
készpénzes fizetés a tényleges szállítás és a fizetési határidő egybeesése esetén; 
azonnali fizetés.

Az eredmény, amelyet a 2. táblázatban mutatunk be, alátámasztja a Határidő Já
tékból levezetett várakozásokat. A biztosítékokat tartalmazó szerződések aránya az 
1988. évi 21,2 százalékról folyamatos növekedést mutatva 64 százalékra emelkedett 
1993-ban.
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2. táblázat
Valamilyen, a határidőt biztosító garanciális elemet tartalmazó szerződések

a minta százalékában számokban
1988 21,2 49
1989 33,1 87
1990 42,3 132
1991 47,5 150
1992 55,3 246
1993 64,0 249
összesen 46,7 913

5. Összefoglalás

A jogszabályok kikényszeríthetősége, a köztisztviselők és közalkalmazottak kor- 
rumpálhatósága, a szerződéses fegyelem, a tulajdon tiszteletben tartása, az adóelke
rülés elterjedtsége jelentős különbségeket mutat az egyes társadalmak között, és 
számottevően meg tud változni az idők során még egy társadalmon belül is. A szo
ciológusok gyakran a kultúra, a szocializáció, a mentalitás vagy a habitus különbsé
geivel, illetve változásaival magyarázzák ezt. Fukuyama (1997/1995) szerint a koo
perációhoz szükséges bizalom megteremtése -  amelynek egyik aspektusával foglal
koztunk e tanulmányban -  a társadalmi jelenségek azon húsz százalékához tartozik, 
amelyekről nem tudunk számot adni a racionális döntések terminusaiban. Az efféle 
magyarázatok azonban nehézkessé válnak, amikor társadalmi változásokat, különö
sen ha gyors változásokat kell magyarázniuk. Mi indokolta a magyar üzleti kultúra, 
vagy a szerződök mentalitásának, habitusának változását, ami el kellett hogy vezes
sen a szerződések megbízhatóságának látványos javulásához, és a szerződések ke
zelésének új formáihoz? És hogyan lehetséges ennyire gyors változás a kultúrában 
és a mentalitásban, hogy lehet ennyire gyors a reszocializáció? És miért épp abba az 
irányba változott, ami aztán a szerződéses fegyelem tapasztalt változásait mozdította 
elő? Miért nem romlott a megbízhatóság és váltak még elhanyagoltabbá a szerző
dések?

E lehetséges buktatók miatt megpróbáltuk mellőzni az említett -  a preferenciák 
egy meghatározott, „épp ilyen és nem olyan”, konstellációjára épülő -  magyarázó 
változókat. Igyekeztünk olyan modellt konstruálni, amelyben az egyéni cselekedetek 
az érintettek racionális kalkulációjából származtak. A magyarázni kívánt változáso
kat nem a preferenciák változásából vezettük le, hanem megpróbáltunk olyan, a 
cselekvők döntéseit befolyásoló környezeti változókat keresni, amelyek alakulása 
előidézhette a szerződők viselkedésének és maguknak a szerződéseknek a változá
sát. E változót a költségvetési korlát puhaságában, illetve keménységében, vagyis a 
szerződők mögött álló, általuk kihasználható harmadik szereplő jelenlétében vagy 
hiányában találtuk meg.
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Simonyi Agnes

VERSENYKÉPESSÉG JÓLÉTI RENDSZER 
ÉS KÖZJAVAK RÉVÉN

Bevezetés

A globalizáció hatásait a szociális jólét területén legtöbbször olyan makrorendsze- 
reken keresztül vizsgálják, mint a nyugdíjrendszer és az egészségügy, vagy a szoci
ális támogatás rendszerei. Ezeket különböző szociálpolitikai tételekkel összefüggő 
közkiadások makroszintű adatai alapján elemzik. A globalizáció hatására a termelés 
és a foglalkoztatás rendszereiben végbemenő reformok azonban a cégek mikroszintű 
kutatásainak is témái. A mikro- és makroszintű kutatás ezen két megközelítése gyak
ran vezeti a globalizáció hatásaival foglalkozó kutatásokat párhuzamos ösvényekre, 
amelyeken a gazdálkodók lépései, stratégiái gyakran a globális változások aláren
deltjeinek látszanak. A mikroszintű szereplők -  hasonlóan a makroszintűekhez -  
viszont nem egyszerűen elszenvedik a globális hatásokat és reagálnak azokra, hanem 
egyidejűleg újra is értelmezik egymás közt fennálló piaci és szervezeti kapcsolatai
kat. Összetett, több színtéren zajló társadalmi alkufolyamatok figyelhetők meg a 
mikro- és makroszintű szereplők között a jóléti rendszerekhez való hozzájárulások
ról és a viselt felelősségekről a globalizáció hatásaihoz való alkalmazkodás során is. 
Ezek az alkufolyamatok zajlanak immár egy jó  évtizede a nyugat-európai szociális 
jóléti reformok esetében. Globális kontextusban a versenyképes gazdálkodás finan
ciális és monetáris követelményei arra ösztönzik a kormányzatokat és a „politikacsi
nálókat”, hogy kötelezzék el magukat a jóléti rendszerek makroszintű változtatása 
mellett (a nyugdíj- és egészségügyi reformok, a szociális szolgáltatások privatizálá
sa, a szociális kiadások lefaragása stb. terén). Ugyanakkor a fejlett gazdaságok 
mikroszintű szereplői -  az üzleti világ menedzsmentje, a munkáltatók -  szintén ke
resik azokat a stratégiákat, amelyekkel meg tudnak felelni a globális versenyképes
ség követelményeinek.

A termelés költségeinek lefaragására, éppúgy, mint a különböző típusú beruházá
sok hatékonyságának növelésére, valamint e két lehetőség kombinációira számos 
eszköz áll rendelkezésre. Ez igaz a humán erőforrás gazdálkodásra is. A munka, a 
termelés egyéb összetevőihez hasonlóan, miként például a technikai felszerelés is, 
egyszerre költség és beruházás. A vállalkozások szintjén munkaerőköltségen nem
csak a fizetést, a bérterheket és az úgynevezett szociális juttatásokat (segélyek, 
biztosításialap-hozzájárulás, étkezési jegyek stb. formájában) értik, hanem a kiadá
sok olyan egyéb formáit is, melyek révén a munkavállalók kívánt mennyiségét és 
minőségét tudják biztosítani. így, a folyamatos szakképzéssel, a vállalat szociális 
infrastruktúrájának kiépítésével, esetleg a közlekedés vagy a lakáshoz jutás költsé
geinek támogatásával kapcsolatos kiadásokat is. Ezek a kiadások egyúttal befekteté
sek is, melyek -  közvetve vagy közvetlenül, hosszú- vagy rövidtávon -  a munka 
hatékonyságát hivatottak fokozni. A makroszintű döntések és kiadások azonban ma
guk is alakítják a munkaerő költségeit és minőségét egyaránt. A kormányzatok
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a vállalkozások bérterheinek és szociális hozzájárulásainak emelésével közvetlenül 
növelhetik a munkaerőköltségeket. Az oktatás és a szakképzés közkiadásai, a lakás
hoz jutás és a közlekedési vagy az egészségügyi gondoskodás kiadásai, amelyek 
mind hozzájárulnak a munkaerő újratermelésének javulásához, az emberi tőke jobb 
minőségéhez, s így a munka termelékenységének növekedéséhez, közvetve alakítják 
a munkaerőköltségeket. Az emberi tőke minőségéért viselt felelősségek és a külön
böző financiális terhek (például a képzés, a közlekedés vagy az egészségügy terén) 
igen különböző módon oszlanak meg az államok, a munkaadók és a munkavállalók 
között a különböző fejlett országokban. A reformok és a kiadások csökkentése, akár 
az állam, akár a munkaadók részéről -  motiválja azokat akár az átalakulás, akár az 
integráció vagy a globalizáció - ,  felvetik a mikro- és makroszintű szereplők között a 
jobb versenyképesség költségeinek és eredményeinek újraelosztását.

Az állami és a munkahelyi jóléti rendszerek közti kapcsolat időről időre viták tár
gya. Vajon a munkahelyi jóléti gondoskodás rendszere kiegészíti az államit, avagy 
pótolja azt? Vajon a vállalkozások emberi erőforrás gazdálkodásukból fakadó érde
keik miatt ajánlanak fel többlet ellátásokat munkavállalóiknak, avagy a közgondos
kodás hiányában kényszerülnek (bizonyos esetekben törvény kötelezi őket) arra, 
hogy részben vagy egészben átvegyék bizonyos szociális, oktatási, szakképzési 
funkciók pénzügyi terheit? És vajon mi a szakszervezetek szerepe és álláspontja e 
redisztribúciós folyamatban? Mely munkavállalói rétegek milyen mértékben és mi
lyen feltételek mellett részesülnek ennek az újraelosztásnak az eredményeiből? Mely 
munkaadók milyen rendszereket hívnak életre? Mely társadalmi csoportok marad
nak részben vagy egészben ki a munkahelyek jóléti politikájának hatóköréből? A 
globalizáció, a privatizáció, vagy a Közép- és Kelet-Európábán történő széles körű 
átalakulás során a termelési és a jóléti rendszerekben történő változások újra meg 
újra a viták középpontjába állítják a jóléti rendszerek gazdasági funkcióit éppúgy, 
mint a munkahelyek társadalmi funkcióit.

Ez a tanulmány a globalizáció és a nemzetközi verseny folyamatainak valamint e 
folyamatok kapcsán a jóléti ellátásokkal kapcsolatban kibontakozott vitáknak -  a ha
tásokat feltérképezők, értelmezők, értelmezni tudók felelősségét jelző vitáinak -  a 
szociálpolitikában megjelenő következményeivel foglalkozó kutatáson1 alapul. Az 
EU és az OECD alapokmányai, amelyek leszögezik, hogy a szociálpolitika és a gaz
daságpolitika egymásra épülnek, a közkiadások túlzott növekedésének veszélyeivel 
kapcsolatos aggodalmaknak is hangot adnak. Az egyre nyitottabb nemzetközi piacok 
nyomása és a fokozódó versenyképesség igénye szintén kihívást jelentenek az euró
pai jóléti rendszerek számára. Európában a válaszok sokszínűsége széles körben jól 
ismert és gyakran aggodalmakra is okot ad, hiszen az eltérő munkaerőköltségek

1 Ebben az írásban összefoglalom az ELTE szociálpolitika tanszéke által végzett és „Nemzet
közi verseny és a jóléti rendszerek fenntarthatósága -  az üzleti élet nézőpontjából” címen 
általam irányított kutatás eddigi eredményeit. Ez az 1997-ben elkezdett és 1999-ben lezárult 
kutatás egy szélesebb nemzetközi kutatási és társadalompolitikai program része, melyet a 
Vienna Institute for Human Siences (IWM) „Közép-Európa gazdasági átalakulásának társa
dalmi költségei” (Social Cost of Economic Trasformation in Central Europe -  SOCO) témá
ban indított. A kutatás során 18 vállalat (köztük nagy multinacionálisok, nagy magyar állami 
és magáncégek és néhány közepes magyar és külföldi vállalat) 44 menedzserével készítet
tünk interjút.
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a versenyképes bérek fenntartása céljából „szociális dömpinghez” vagy a jóléti nor
mák leértékeléséhez vezethetnek (Hantrais 1995; Esping Andersen 1996; G eorge- 
Taylor-Gooby 1996).

Globalizáció és átalakulás összefonódása 
Közép- és Kelet-Európábán

A kilencvenes évek kezdete óta a fejlett országokban felvetődöttekhez hasonló 
problémákkal találják szembe magukat a közép- és kelet-európai országok, köztük 
Magyarország is. Mindez azonban politikai és gazdasági átalakulásuk sajátos körül
ményei közepette még érzékenyebben vetődik fel. A politikai és elméleti viták ezek
ben az országokban többnyire a jóléti rendszerek jellegét, tartalmát alakító politikai 
mezőre irányulnak. A globalizációs tézis jegyében külső nemzetközi erők erős és 
időnként meghatározó befolyást gyakorolnak a jóléti rendszereket alakító nemzeti 
vitákban. A globalizációs elméletek hangsúlyozzák a nemzetközi tényezők fontos
ságát a nemzeti szociálpolitikák vonatkozásában, és azt, hogy a követendő gyakor
lattal kapcsolatos politikai vitákat a nemzetközi hatások várható befolyásával kap
csolatos feltevések alakítják.

Magyarország és a többi közép- és kelet-európai ország számára a kilencvenes 
évek a politikai, gazdasági és társadalmi átalakulással együtt a piacaik megnyitásá
val járó, fokozódó nemzetközi verseny időszaka is volt. Ebben a helyzetben a mun
kaerőpiac és a jóléti gondoskodás miatti aggodalmak a kilencvenes évek politikai 
vitáiban kiemelt szerepet játszottak, és játszanak még ma is. Egyes közgazdászok és 
politika döntéshozók szerint a nemzetközi verseny kezelésének legjobb módja a 
munkaerőpiac deregulációja és az állami jóléti és társadalombiztosítási kiadások 
csökkentése. Egy ezzel ellentétes álláspont szerint a legjobb út az oktatási beruházás, 
a technológiai fejlesztés és a munkaerővel való együttműködés. Ez a stratégia csak 
folyamatos jóléti ráfordítások és adott munkavállalói jogok fenntartása esetén lehet 
eredményes. Mások azt állítják, hogy a közjavakba és a szociális biztonságba való 
beruházások szükségesek ugyan a versenyképesség fenntartása miatt és a munkára 
való ösztönzés erősítése érdekében, ám a társadalmi juttatások módosítására mégis 
szükség van.

A Magyarországon végbemenő politikai, gazdasági és társadalmi átalakulás során 
a bérköltségek és a jóléti gondoskodás társadalmilag érzékeny problémái számos új 
politikai, gazdaságpolitikai, gazdálkodói kérdést vetnek fel, úgymint a szociális el
látások kemény költségvetési korlátokon belül maradó biztosításának kérdését, a 
kormányzati támogatások és szolgáltatások szintjének változtatásáét, a munkahelyek 
társadalmi funkcióinak és a gazdálkodó szervezetek intézményes jóléti szerepének 
módosulásáét. Az üzleti élet szereplőinek a munkaerőpiaci intézményekkel, a szak
képzéssel, a munkaerőpiaci mobilitással, a nők foglalkoztatásának változó társadal
mi feltételeivel és az általános szociális ellátórendszerek szerkezetével és működé
sével kapcsolatos nézetei kevésbé ismertek, mint az elméleti szakemberek vélemé
nye. Kutatásunkat a gazdálkodók nézeteinek és felfogásának jobb megismerése ér
dekében indítottuk. Arra törekedtünk, hogy a jóléti gondoskodás olyan különböző 
fejleményeivel kapcsolatban, mint a szociális és egészségügyi reformok, mint az
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oktatás és a szakképzés, a munkanélküli biztosítás, a család-ellátások, a munkához 
kapcsolódó juttatások és a mindezeket finanszírozó rendszer alakulása, megismerjük 
az üzleti élet befolyásos szereplőinek álláspontját. Olyan felső vállalatvezetők véle
ményére koncentráltunk, akik a globalizáció és az erősen kompetitív nemzetközi 
piacok növekvő nyomása alatt működő cégeknél dolgoznak, hiszen az, amit a jóléti 
gondoskodás kérdéseiben képviselnek valamint az a befolyás, amit a politikai viták
ban gyakorolnak, messzemenően fontos lehet a jóléti reformokban gondolkodók 
számára. Vállalataik aktuális helyzete, piaci stratégiáik, jóléti politikáik, valamint 
személyes vezetői elképzeléseik egyaránt tükrözik a lehetőségeket és a kényszere
ket, amelyek e sajátos közép-kelet-európai régióban az egymással összefonódva, 
párhuzamosan zajló átalakulás és globalizálódás társadalmi és gazdasági folyama
taiból adódnak.

Versenystratégiák a globalizáció folyamatában

A kutatási téma, a versenyképesség és a jóléti rendszer összefüggéseiből adódott, 
hogy olyan nagy és közepes vállalatokra kell összpontosítanunk, amelyek nemzet
közi piacokon működnek, noha ágazataik (elektronika, gépgyártás, acélgyártás és 
vaskohászat, élelmiszer-feldolgozás, dohány-, textil-, gyógyszer- és vegyipar, ener
giaellátás) eltérő mértékben nyitottak a nemzetközi versenynek. Különböznek mun
kaerő és szakképzettség iránti szükségleteiket, technológiai fejlettségüket, szervezeti 
és működési mintáikat illetően is. Kevés kivétellel (ilyen a Nitrokémia, a Herendi 
Porcelán Manufaktúra és a Dunaferr) mintánk már külföldi és/vagy magyar részvé
tellel privatizált vállalatokból (mint pl. a British American Tobacco, a Reemtsma, az 
Ikarus, az EG1S), vagy multinacionális cégek által alapított új magyarországi válla
latokból (mint például az IBM, a Philips, a Nokia stb.), vagy magyar vállalkozások
ból (ilyen a Karsai Rt.) állt össze. Megpróbáltuk az ország különböző régióit lefedni, 
amikor a vállalatokat és a megkérdezett vezetőket mintánkba beválogattuk, hogy a 
munkaügyi és a jóléti témák kutatásában időről időre felbukkanó regionális különb
ségeket is érzékelni tudjuk. A kutatásban szereplő vállalatok a magyar gazdaságnak 
azt a fejlődő szegmensét képviselik, ahol a termékkibocsátás és az export a kilenc
venes évek közepe óta növekedett, ahol a fizetések a munkaeröpiaci átlag fölé emel
kednek és ahol -  az 1989 előtt állami vállalatként létező, majd privatizált és/vagy 
átalakított vállalatok esetében -  a munkavállalók száma radikális létszámcsökkenté
sek után stabilizálódott.

Ezen társaságok menedzsereinek többsége vállalatuk sikereit olyan tényezőkkel 
magyarázza, mint termékeik magas minősége, képzett munkaerőjük, termékeik sok
félesége és a korszerű technológia. A megkérdezett vezetők között csak egy csekély 
töredék tekinti az olcsó munkaerőt cége versenyképessége szempontjából fontos 
tényezőnek (lásd 1. táblázat).

Vállalatuk hosszú távú céljai között a menedzserek leggyakrabban a termelési 
költségek csökkentését említették, majd az új piacokra való betörést, a technológiai 
fejlesztést és az új termékek bevezetését, ahogy ezt a 2. táblázat illusztrálja. A teljes 
termelési költségeken belül azonban a válaszolók tulajdonképpen viszonylag ala
csony jelentőséget tulajdonítottak a bérköltségeknek. Ahol viszont a vállalatok a
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leginkább érzik a nemzetközi verseny nyomását az a termelési költségek egészével 
összefüggő árverseny -  70 százalékban -  és a jobb marketing-tevékenység -  47 szá
zalékban említett -  területei.

A versenyképesség szempontjából a megkérdezett vállalatvezetők majd minde
gyike (97-98%-uk) nagy jelentőséget tulajdonított a technológiai fejlesztésnek, a 
költségcsökkentésnek és a munkaerő képzettségének. Az a tény, hogy a versenyké
pességgel kapcsolatban az alacsony bérköltséget még egy negyedük sem ítélte fon
tosnak (24%), jól tükrözi, hogy ezek a vállalatok a termelési költségek lefaragásának 
más, nem az alacsony munkabérre épülő stratégiáját követik (3. táblázat). A piac
vesztést, a jövedelmezőség csökkenését és a termelés más országokba való áthelye
zését tekintik a versenyképesség csökkenéséből fakadó legkomolyabb veszélyeknek.

A kutatás során kifejtett vállalatvezetői vélemények többsége az emberi erőforrás 
stratégiák részeként mindennél erősebb hangsúlyt helyezett a nemzetközi verseny
ben való helytállás szempontjából a minőségi munkaerő megszerzésére. Ezen válla
latok emberi erőforrás stratégiáiban a munkavállalók képzettsége és korábbi szakmai 
tapasztalatai mellett az együttműködő magatartást és a munkaerő stabilitását emlí
tették még, mint nagyon fontos és fontos tényezőket. Bizonyos esetekben a munka
erő olyan jellemzői, mint a képzettség szintje, a felelősségvállalás, az együttműkö
dés és a munkafegyelem a cégek technológiai fejlesztéséhez szükséges további tő
kebefektetés előfeltételeiként is nagy hangsúlyt kaptak.

A munkaerő képzettségének fontosságát illetően a megkérdezett menedzserek 
többsége egyetértett. A munkaerő magas képzettségét majd két harmaduk említette, 
mint az emberi erőforrások olyan összetevőjét, amely a piaci versenyben előnyt je 
lenthet. Az alacsonyabb munkaerő-költségeket ugyanolyan gyakorisággal említették, 
mint a munkaerő korábbi tapasztalatainak és rugalmasságának jelentőségét: a meg
kérdezettek majd fele állította, hogy ezek előnyt jelentenek a versenyben. A vála
szok azonban azt is mutatták, hogy a menedzserek a vállalatokon belüli különböző 
szakmai és hierarchikus csoportoknak különböző jelentőséget tulajdonítanak: saját 
szerepüket a középszintű műszaki-technikai személyzet szerepével és a kereskedel
mi tevékenységeket végzőkével együtt sokkal lényegesebbnek tartják cégeik ver
senyképességét illetően, mint a közvetlen termelésben dolgozókét. Ez utóbbi csoport 
közreműködését pedig tovább differenciálták, és a képzett munkások hozzájárulását 
a versenyképességhez nagy többségük nagyobbnak ítélte, mint a képzetlen és/vagy 
időszakosan foglalkoztatott munkaerőét.

Munkahelyi és állami jóléti rendszerek -  az emberi tőke 
fejlesztésének eszközei

A kutatásban szereplő vállalatok szociális juttatásokkal és ellátásokkal kapcsolatos 
(„szociális bérnek” is nevezett) kiadásai a kilencvenes évek közepe óta növekedtek. 
Ez a növekedés azoknál a cégeknél is megtörtént, ahol pedig az alacsony munkaerő- 
költség fontos a piaci versenyben. Ez a tény azonban nem mindig jelenti a munka
helyi jóléti ellátások magasabb szintjét, inkább két makrogazdasági tényező hatását. 
Először is, a növekvő kiadások olyan, kötelező jellegű munkahelyi jóléti költségek
ből állnak, mint a munkaadók növekvő hozzájárulása a munkavállalók betegség mi
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att kieső kereseteinek kompenzálásához, a vállalatok hozzájárulása a szakképzések
hez vagy a munkaerőpiaci közkiadásokhoz. Másodszor pedig, egyszerűen az infláci
ónak, amely növelte a még létező, vagy átalakított munkahelyi jóléti infrastruktúra 
és szolgáltatások (szakképző intézmények, munkásszállítás, munkaegészségügyi 
ellátás stb.) fenntartásának költségeit. A növekvő munkahelyi jóléti kiadások mellett 
is létezhet így, hogy a munkavállalókra fordított jóléti ellátások reálértékben csök
kennek, és a dolgozók többsége számára is visszaszorulhat a „szociális bér” (a ju t
tatások és szolgáltatások) értéke összjövedelmükön belül.

1. táblázat
A vállalati versenyképesség erősségei („strong points”)

„Strong points” Igen, ez „erős” tényező 
(a válaszok százalékban)

Termék minősége 56,1
Képzett munkaerő 56,1
Termék választék 41,5
Korszerű technológia 39,0
Alacsony termék ár 39,0
Stabil piaci pozíció 41,5
Termékfejlesztés 14.6
Beszállítókkal való szoros együttműködés 14,6

Olcsó munkaerő 17,1

Jó marketing tevékenység 7,3

2. táblázat
A vállalat hosszú távú céljai

„Igen, ez cél”
(a válaszok százalékban)

Új piacok meghódítása 60,5
Piaci pozíció fenntartása 53,3
Új termékek bevezetése 55,8

Termelési költségek csökkentése 65,1

Minőségszint emelése 53,3

Technológiai fejlesztés 55,8

Termelés fokozása 41,9

Egyéb 6,7

A kutatásba bevont vállalatoknál a különböző -  iskolarendszerű vagy munkahelyi -  
szakképzések a növekvő jóléti kiadások főbb területei közé tartoznak. Ez ismét csak 
a folyamatos szakmai képzés jelentőségének ad hangsúlyt, amit a menedzserek a
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versenyképességet biztosító emberi erőforrás stratégiával kapcsolatban oly kiemel
ten kezeltek. A külföldi munkaadók és a multinacionális vállalatok komoly anyagi 
erőforrásokat szánnak a belső kommunikáció fejlesztésére, nemcsak a vezetés al
sóbb és közép szintjein, hanem gyakran a termelőegységek között is. Teszik ezt 
gyakran éppen az anyavállalat folyamatos szakképzési rendszere alapján szervezett 
továbbképző tanfolyamok keretében. Számos esetben a helyi szakmunkásképző is
kolákat ezek a piaci versenyben élenjáró vállalatok finanszírozzák, hogy kielégítsék 
szakképzettség2 iránti igényüket. A felnőttképzést, a folyamatos szakmai és átképzé
seket a legfontosabb eszközként tekintik, melyekkel erősíthetik a munkavállalók 
vállalat iránti elkötelezettségét.

3. táblázat
A vállalatok versenyképességében szerepet játszó tényezők (százalékban)

Nagyon
fontos

Fontos Többé-
kevésbé

Kicsit
fontos

Nem
fontos

Nem tudja/ 
nem válaszol

Technológiai
fejlesztés

61.4 36,4 2,3 0.0 0.0 0.0

Kooperáció 
a beszállítókkal 
és alvállalkozókkal

15.9 40.9 34.1 4.5 2.3 2.3

Munkaerő
képzettsége

40,9 45.5 I 1.4 2.3 0.0 0,0

Munkaerő
rugalmassága

25,0 43.2 31.8 0,0 0,0 0.0

Munkaerő meg
bízhatósága. fegyelem

31,8 54.5 13.6 0.0 0.0 0,0

Alacsony bérek 2.3 20.5 31.8 31.8 11.4 2.3
Konszenzus a termelési 
célokban

34,1 25,0 29.5 6.8 4,5 0,0

Költségek csökkentése 56.8 38.6 4,5 0.0 0.0 0,0
Rugalmasabb munkaerő 
felvétel és elbocsátás

0.0 27,3 36,4 29.5 6,8 0,0

Egyéb 4.5 2.3 0,0 0.0 0.0 93.2

Két másik munkahelyi jóléti intézménynek, a vállalati nyugdíjbiztosításnak és a la
kástámogatásoknak is célja a munkavállalók hosszabbtávú stabilizálása és elkötele
zettségének erősítése. A kutatásba bevontak között néhányan azok közé a magyar 
munkáltatók közé tartoztak, akik a kilencvenes évek közepén nyugdíjbiztosítási ala
pokat hoztak létre a munkaerő megtartása érdekében, és a béremeléseknél kevésbé 
költséges módon próbálták meg alkalmazottaikat ösztönözni. Míg a nyugdíjbiztosí-

2 A magyar vállalatok szakképzése és szakképzett munkaerő iránti szükséglete tekintetében a 
kutatás ellentmondásos képet mutat. Egyrészt a korábbi állami szakképzési rendszer bizo
nyos intézményei csak nagyon lassan követik az új gazdasági szükségleteket, másrészt szá
mos fejlesztés tapasztalható az intézményes képzés, az ajánlott programok és a szakképzé
sek finanszírozásának eszközei, a felnőttképzés, az átképzések és a belső munkahelyi okta
tás terén (lásd pl. Kasahara-Makó 1996).
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tási hozzájárulások azonos nagyságúak adott munkaadó összes foglalkoztatottja 
esetében, addig a lakástámogatások jelentősen eltérőek és differenciáltak lehetnek 
alkalmazottanként. Ugyanakkor a vállalatok szociális kiadásai között újra megje
lentek és növekszenek a munkavállalók utazási költségeihez való munkaadói hoz
zájárulások. Ebben nem csak a vezetők vállalati kocsi használata jelenik meg, hanem 
a juttatások két lehetséges típusa: a növekvő utazási költségekhez való növekvő 
hozzájárulás és a dolgozók munkába való szállításának szervezése, lebonyolítása. A 
vezetők többsége szerint az elmúlt pár évre a szociális kiadásoknak az alkalmazot
taik különböző csoportjai közötti jelentős újraelosztása volt jellemző. A magasan 
képzett csoportok és a vezetés számára a vállalati kocsik, a lakás hozzájárulás és az 
egészségügyi szolgáltatások formájában nyújtott juttatások jövedelmeik jelentős 
részét teszik ki. A szakmai és folyamatos képzésekre fordított kiadásokon belül is 
jelentős rész szolgálja a felső és közép szintű menedzsment ismereteinek gazdagítá
sát. A megkérdezett vezetők többsége a munkaerő megtartását, a dolgozóknak a cég 
iránti elkötelezettsége erősítését és általában az emberi erőforrások szinten tartását 
nevezte meg, mint a munkahelyi jóléti politikák legfőbb céljait. Ezeket különösen 
fontosnak tekintették a technológiai vagy a termék fejlesztésben dolgozó vezetők és 
műszaki személyzet esetében, és fontosabbnak mondották a szakképzett munkások, 
mint a képzetlenek esetében.

Azon vállalatok vezetői, amelyeknek hosszú távú piaci stratégiája képzett és 
együttműködő munkaerőt igényel, némileg erőteljesebben ösztönzik a munkaerő 
magasabb szintű újratermelését biztosítani tudó, jól működő állami jóléti rendszer 
kiépítését és fenntartását, mint a betanított vagy képzetlen és alacsony költségű 
munkaerőt alkalmazók. Az előbbiek esetében a megoldatlan lakásproblémák, a tö
megközlekedés alacsony szintje és magas költségei, a csökkenő egészségügyi szol
gáltatások és a folyamatosan változó képzettség igényeket kielégítő szakképző in
tézmények hiánya jelentik azokat az akadályokat, melyek a globális piacokon folyó 
versenyben szükséges emberi erőforrás stratégiák előtt tornyosulnak. A kutatás azt is 
jelezte, hogy a vállalati vezetők tudatában vannak a munkanélküliség káros társa
dalmi következményeinek, és a megkérdezettek jelentős része elégtelenek találta a 
probléma kezelésére fordított közkiadásokat. A munkanélküliség mellett a hajlékta
lanság jelenségét is súlyos szociális kérdésnek tekintették. Miként a 4. táblázat is 
mutatja az állami jólét kiadások között e két területre, valamint a fogyatékosok tá
mogatására is többet kellene szánni véleményük szerint. A társadalmi igazságosság 
és béke biztosításának leggyakrabban említett közjóléti elemei a kutatás során a la
káshoz jutás, az egészségügyi és oktatási szolgáltatások, valamint a nyugdíj biztosí
tása és a családellátások voltak.

Ez utóbbi vélemények viszonylagos függetlensége a cégek piaci és emberi erőfor
rás stratégiáitól azt jelezheti, hogy a munkaerő újratermelését alakító szegényes szo
ciális feltételek munkafegyelmi problémákhoz, hiányzásokhoz és más olyan „nega
tív magatartásokhoz” vezethetnek, amelyek az alkalmazottak eredményes integráci
óját akadályozhatják. Ez pedig a mégoly olcsónak is tűnő munkaerő felhasználását 
igencsak költségessé teszi. A magyar textiliparban működő olasz tulajdonú vállalko
zások tapasztalatait feldolgozó kutatás szerint ezekben az újonnan alapított vagy 
privatizált cégekben a szervezési és fegyelmi problémákat az alacsony bérű, rosszul
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fizetett dolgozók családi szükségleteinek kielégítésére az otthoni és az informális 
gazdaságban széles körben végzett tevékenységek okozzák. Ez a jelenség egyes 
esetekben komoly munkaügyi konfliktusokhoz vezetett a munkaidő-beosztás és a 
hiányzásokat büntető juttatás-megvonások kérdésében (Sacchetto 2000).

Az állam szabályozó szerepét illetően a vállalatok felső vezetőinek véleményében 
bizonyos árnyalatnyi különbségeket találtunk. Az az álláspont, mely szerint a foglal
koztatási szabályok túl rugalmasak és a munkaerőpiac túlságosan szabályozatlan, 
inkább fogalmazódott meg emberi erőforrás-menedzserek részéről, mint a vezetés 
más területein dolgozók részéről. Az előbbiek olyan szabályozást és alkumechaniz
musokat szeretnének működtetni a munkahelyeken, amelyek a belső rugalmasságot 
biztosítanák. Bár a kutatásba bevont cégeknél működnek a szakszervezetek, több 
vezető is úgy találta, hogy a munkaügyi kapcsolatokat és alkufolyamatokat illető 
szabályok és intézmények még nem világosan meghatározottak.

Összefoglalva: a kutatás megerősíti, hogy a magyar gazdaság versenyképes 
szektorait képviselő vállalatvezetők az állami jóléti ellátások csökkentését nem te
kintik vállalataik versenyképességét elősegítő folyamatnak. Éppen ellenkezőleg, 
fontosnak tartják számos területen a közkiadások növelését, például a szakképzés
ben, amely közvetlenül befolyásolja versenyképességüket, vagy olyan területeken, 
mint a lakásellátás, az egészségügyi vagy rekreációs szolgáltatások, amelyek a mun
kaerő magasabb szintű újratermelődését tudják biztosítani.

Kijelenthető az is, hogy azok a várakozások, melyek szerint a korábbi állami vál
lalatok privatizálás után majd feladják társadalmi funkcióikat és megszüntetik jóléti 
kiadásaikat, mint olyanokat, amelyek a modernizációhoz és a közvetlen munkaösz
tönzőkhöz szükséges anyagi eszközöket csökkentenék, s így versenyképességüket 
korlátoznák, nem teljesültek. E várakozásokkal ellentétben az igazán kompetitív, 
hosszú távú piaci stratégiák szerint működő cégek más irányt követnek. Az új ma
gáncégek, a külföldi és multinacionális társaságok által privatizált vagy újonnan 
létrehozott cégek egyaránt életre hívják a különböző ellátásokból és szociális infrast
ruktúrából álló belső jóléti rendszereiket. Természetesen ezek a rendszerek sem 
funkcióikban, sem az ellátásokban részesülök összetételét, igényeik kielégítettségét 
illetően nem hasonlóak a centralizált tervgazdaságokJ korábbi állami tulajdonú vál
lalatainak szociális szerepéhez. Az ilyen munkahelyi jóléti kiadások és beruházások 
céljai alárendeltek a vállalati emberi erőforrás stratégiák különböző és összetett cél
jainak -  innen a munkahelyi szociális infrastruktúra és gondoskodás sokszínűsége.

Magyarországon a munkahelyi jóléti rendszerek jelentősen módosultak az elmúlt 
pár évben annak érdekében, hogy a munka olyan összetevőit, mint a felelősségvál
lalás, az elkötelezettség és az együttműködés hatásosabban ösztönözzék. Több meg
kérdezett vezető fejtette ki, hogy az alkalmazottak hosszú távú biztonságát azért 
tartja fontosnak, mert ezzel tudják a különböző másodállások vonzerejét csökkenteni

3 A kelet-európai átalakulásnak vannak az itt jelzettektől eltérő esetei is, mint Oroszország 
példája, ahol a munkahelyek szociális szerepe még a korábbinál is fontosabbá vált. A ko
moly piaci problémák között és az orosz állami vagy magán gazdálkodók likviditási gondjai 
közepette a szociális gondoskodás a nem pénzbeli juttatásokat helyettesítheti, amíg a mun
kahelyi szociális infrastruktúra a gyermekgondozás, az egészségügy vagy akár az energia- 
ellátás stb. terén stabilizálja a mindennapi élet alapfeltételeit egy tágabb régióban (Lefevre 
1997).
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és visszaszorítani az informális és fekete munkák elszívó hatását. Az alkalmazottak 
biztonsága és stabilitása -  miként a munkahelyi jóléti politikák -  tehát nem ellenté
tesek a fokozottabb belső rugalmasság követelményével szemben. Ellenkezőleg, a 
kutatás során feltárt véleményekből úgy tűnik, hogy a köz- és munkahelyi jóléti 
rendszerek célegyüttesében biztonság, stabilitás és rugalmasság komplementer mó
don egymásra épülnek.

4. táblázat
Szociálpolitikai területek, amelyekre az államnak többet kellene költenie

Igen, az államnak többet kéne költenie 
erre a területre (százalék)

Lakáshoz jutás 81.8
Oktatás 77,3
Szakképzés 29.5
Egészségügyi szolgáltatások 84.1
Nyugdíjrendszer 65.9
Család támogatások 52.3
Munkanélküli ellátás 15.9
Szociális segély 1 1.4
Hajléktalanok támogatása 22.7
Fogyatékosok támogatása 31.8
Rekreációs tevékenységek 9.1
Egyéb 6.8

A munkahely jóléti rendszerek keretében a szakszervezetek erejükhöz mérten szá
mos eszközt találhatnak és találnak a munkavállalói érdekek képviseletére. Nagy 
állami cégeknél a szakszervezetek a vezetők partnerei a minden alkalmazott számára 
nyitott, világos és átlátszó jóléti juttatási rendszerek kialakításában. Külföldi és ma
gyar magán tulajdonú cégek esetében a nem bérjellegű juttatásokat gyakran a mun
kavállalók és munkaadók közötti egyéni és nem nyilvános alkuk alapján osztják 
szét. Míg a szociális infrastruktúra fejlesztéséről az Üzemi Tanácsokkal állapodnak 
meg ott, ahol ilyenek működnek.

Ágazati és országos szinten a kérdés bonyolultabb. A háttérben ugyanis a jóléti 
rendszerek két építőelemének, az állami és a munkahelyi jóléti rendszereknek, gyak
ran ellentmondásos, szerencsés periódusokban és körültekintő társadalmi alkuk és 
„konszenzus” esetén viszont egymást kiegészíteni képes viszonya húzódik meg. A 
munkaerő tágabb autonómiáját és nagyobb mobilitását a társadalmi normák és a szo
ciális védelem garanciáival biztosítani tudó állami jóléti rendszerek valamint a kizá
rólag a cégeknek való -  gyakran növekvő mértékű -  elköteleződésben és csak a kol
lektív szerződések védőernyője alá tartozók körében élvezett munkahelyi jóléti rend
szerek között az összefüggés országról országra és időről időre változik erőviszony
ok és alkuk függvényében.
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A jóléti közjavak újragondolásának szükségessége

Jóllehet a magyar gazdaság sokszínűbb, mint a fent leírt kutatásba bevont vállalatok 
által reprezentált kép, a megkérdezett vezetők nézeteiről azonban elmondható, hogy 
azok a gazdaság kompetitív szférájában megfogalmazódó álláspontokat tükrözik. A 
bemutatott vélemények ellentmondanak számos, a nemzetközi piacokon sikeresen 
versenyképes üzleti stratégiával kapcsolatos leegyszerűsített hiedelemnek. Először 
is, leszögezhető, hogy önmagukban az alacsony munkaerőköltségek nem döntő té
nyezői a nemzetközi versenyképességnek. A külföldi befektetők éppúgy, mint a he
lyi gazdasági vállalkozások nemzetközi stratégiai döntéseiknél, beruházásaiknál 
különböző, a globális piacok követelményeihez kapcsolódó, de egymással is össze
függő tényezőket vesznek fontolóra. A munkaerő költségek a várható eredmények
kel kerülnek összevetésre: a nemzetközi versenyben való helytálláshoz szükséges 
követelmények alapján fogalmazódnak meg a munkaerővel kapcsolatos olyan igé
nyek, mint a minőség, fegyelem, együttműködés, felelősségvállalás. Az alacsony 
költségű gazdaságok az előbbiek hiányában valamint a beszállítói és alvállalkozói 
kör gyengesége és az infrastruktúra (energia ellátás, közlekedés, távközlés stb.) ala
csony színvonala miatt kevésbé vonzóak a nemzetközi tőke számára, mint azok, 
ahol a munkaerőbe történő befektetések önmagukban képesek többletelőnyöket je 
lenteni a globális piacokon. Az átfogó termelési költségek között olyan extemáliák, 
mint a jól működő gazdasági és technikai infrastruktúra, a megbízható munkaügyi 
kapcsolatok, a befektetések biztonsága és a mindezekhez történő munkaadói hozzá
járulás (az államnak fizettet adó vagy az állam gyenge működése esetén eseti és 
szerződéses megállapodások formájában), az üzleti befektetés és a termelés közvet
len költségei mellett jönnek számításba.

Másodszor a társadalmi normák fenntartása és javítása ugyan költséges (és talán 
túlságosan is az kritikus gazdasági helyzetekben), de úgy tűnik Magyarországon 
mégis hasznosnak bizonyult olyan hazai és külföldi befektetők számára, akik magas 
minőséggel a globális piacokon keresnek hosszú távon előnyös piaci befektetéseket. 
Azok a befektetők, akik a kilencvenes évek elején az olcsó munkán alapuló profitot 
keresték csak Magyarországon, a kilencvenes évek végén már transzferálják beruhá
zásaikat még alacsonyabb bérű országokba vagy rákényszerülnek a munkaerőbe 
való beruházásokra, magasabb bérek, képzés, a foglalkoztatás stabilizálása formájá
ban (Sacchetto 2000). Az állam és az üzleti élet korábbi és folyamatos szociális be
ruházásai teremtik meg azt a társadalmi és gazdasági környezetet, amelyben az erő
södő verseny kihívásainak mind a gazdálkodó szervezetek, mind a munkaerőpiac 
jobban meg tud felelni. Az üzleti versenyképesség az összes egymással kombinált 
erőforrás minőségén alapul, ezen belül pedig a vállalatok minden szintjén a munka
erő minőségét számos, a vállalatok közvetlen befolyásától nem függő tényező ala
kítja, amelyek viszont nagyon is függenek a hosszú távú állami jóléti beavatkozások 
együttesétől. A lakásügy, a mobilitás, az oktatás, a szakképzés, az egészségügyi el
látás, a társadalombiztosítás, a családok támogatása együttesen fejezik ki azokat a 
kollektív érdekeket és közfelelősségeket, amelyek a munkaerő adott minőségének 
újratermelődéséhez fűződnek. A gazdálkodók szempontjából ezek a szociális rend
szerek nyújtják azokat a közjavakat, amelyek a kompetitív tevékenységeknek egy
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aránt erőforrásai és költségei. És amelyek minőséghez, innovációhoz, kreativitáshoz, 
alkalmazkodáshoz vezető eredményeivel a globális piacokon versenyképesek tud
nak lenni.

A különböző országok állami jóléti rendszerei különféle eszközökkel biztosítanak . 
szolidaritást és szociális jogokat, fektetik le munkaerőpiacaik működésének alapsza
bályait, s ezáltal a beruházások társadalmi és gazdasági feltételeit. A világpiaci nyi
tás és a globális gazdaságba való beilleszkedés során -  technológiák, termékek, ve
zetési technikák, szervezési eljárások és alku mechanizmusok átvételével -  az állami 
jóléti rendszerek nyújtják azokat a társadalom politikai eszközöket -  lakhatástól ok
tatásig, társadalombiztosítástól közlekedésig stb. - ,  amelyek az országoknak a világ- 
gazdaságba való beágyazottságát differenciáltan képesek elő mozdítani, amelyek 
révén a rövid távú költségek és hasznok elosztásán túlmutatóan a globalizáció 
hosszú távú kollektív hatását lehet alakítani.

A közép- és kelet-európai átalakulás első évtizede után immár több empirikus ta
pasztalat segít tisztázni az állam gazdasági és jóléti szerepével kapcsolatos korábbi, 
tisztán elméleti vitákat. Az az elméleti szembeállítás, amely bírálta a „gondoskodó” 
államot és annak a jóléti szolgáltatásokat szervező, ösztönző, „facilitátor” jellegűvé 
alakítása mellett érvelt, mára leegyszerűsítettnek és ideologizáltnak tűnik. Országról 
országra, változó gazdasági és piaci helyzetekben ugyanis az államok piaci vagy 
közintézmények kereteiben továbbra is gondoskodnak jóléti szolgáltatásokról. Ezek 
a szolgáltatások, mint a közlekedés, az oktatás és képzés, vagy a munkaügyi kap
csolatok működtetése, életbevágóak a versenyképes gazdasági tevékenységek szá
mára -  az állam pedig a piacgazdasági körülmények közepette kemény alkukban 
állapodik meg a munkaadókkal és a munkavállalókkal, az üzleti élet résztvevőivel a 
minden politikai és gazdasági szereplő számára sikeres működéshez való hozzájá
rulások megosztásáról.
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A DIVAT SZEREPLŐI
OLASZ CÉGEK MAGYARORSZÁGON*

Bevezetés

Az olasz gazdaság félénk nemzetköziesedésében a környező kelet-európai országok 
politikai és gazdasági nyitása erős változást eredményezett. A kilencvenes évek ele
jétől kezdve, a líra leértékelése ellenére, a nemzetközi munkamegosztásban csak 
tartózkodóbban részt vevő olasz nagy vállalatok nyomására folyamatosan növekvő 
számú olasz vállalkozó mutatott késztetést külföldi, különösképpen pedig kelet
európai beruházásokra. 1995 végére a kelet-európai országok teszik ki az olasz nem-' 
zetközi terjeszkedés 17 százalékát mind a vállalkozások, mind pedig az alkalmazot
taik számát tekintve. Az itteni beruházásokat döntően észak-olaszországi kis és 
közép vállalkozók hajtják végre: a tőke 70 százaléka, valamint az itt alkalmazottak 
38,6 százaléka olyan cégeké, amelyek 200 főnél kevesebbet foglalkoztatnak. 
Egymaga Lombardia tartomány egyharmadát adja e vállalkozásoknak, míg egy 
másik harmad az észak-keleti vidékekről származik (15,6%-uk Veneto, 14,3%-uk 
Emilia Romagna tartományból).1

Az ebbe a régióba irányuló olasz beruházások főként alacsony technikai szintű, 
ismétlődő feladatokból álló, összeszerelő, összeállító tevékenységekre épülnek, 
amelyek ellátásához bizonyos technikai tudás és a termelési ciklusok váltakozásához 
való alkalmazkodási képesség szükségeltetik (Ellingstad 1997). A tevékenységek és 
eljárások standardizálásának igénye és keresése, a különböző termékek diverzifikált 
termelési követelményeinek tiszteletben tartásával -  jellegzetes vonása ez a Kelet 
Európában működő termelő szervezeteknek, amelyeket a fix költségek „zsarnoksá
ga” nyomaszt.

Lz a cikk azon a kutatáson alapul, amelyet az olasz Külügyminisztérium ösztöndíjával vé
geztem 1997 novembere és 1998 márciusa között. A kutatás, mely szakirodalmon, vállalko
zókkal és az olasz tulajdonban lévő termelőegységek vezetőivel és magyar dolgozóival ké
szített interjúkon alapszik, témája „A magyar textil- és ruhaipar 1989 után és olasz beruhá
zások Magyarországon”. A meginterjúvoltak nem saját nevükön szerepelnek az írásban. 
Munkámat az ELTE Szociálpolitikai Tanszéke és az MTA Szociológiai Intézete segítette. 
Olaszország egészére nézve 1995 végén a kis és középvállalatok a befektetők 56 százalékát 
teszik ki. miközben az a 24 multinacionális cég, akik a vállalkozók 4 százalékát képviselik, 
az alkalmazottak 70 százalékát foglalkoztatták, a forgalom 83,5 százalékát termelték és a 
külföldi részvétel közel 40 százalékát adják (Mariotti 1997: 56-111).
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A textil-, ruha- és a cipőipar külföldi térhódítása több, gyakran egymással is 
összefüggő tényezőtől függ, úgymint a rendelkezésre álló munkaerőtől, a kereseti 
különbségek kihasználásától, a kereskedelmi korlátok áttörésétől, a helyi nyers- és 
alapanyagforrástól, a piaci jelenlét erősítésének szükségességétől és a kevésbé iparo
sodott országoknak szánt kedvezőbb kiviteli kvóták hasznosítási lehetőségeitől 
(Sacchetto 1997).

Észak-Olaszország jelentős részén a vállalkozók a munkaerő-ellátásban komoly 
nehézségeket jeleznek, hiszen a munkások nagyobb számban hagyják el ezeket az 
ágazatokat, mint a többit, főként azért, hogy javítsanak munkafeltételeiken (Foresta 
1997; Sacchetto-Visentin 1997). A szinte teljes, noha gyakran rendszertelen munka- 
viszonyban történő foglalkoztatás jelenségei kedveznek a jobb kereseti lehető
ségeknek és általánosságban is a jobb munkafeltételeknek azáltal is, hogy e 
területekről lassú, de folyamatos átáramlással másik, kevésbé stresszes és jobban 
díjazott munkaterületekre jutnak be a dolgozók.

Ugyanakkor e cégek dél-olaszországi termelő beruházásai meglehetősen nehezen 
indulnak be, részben az ottani munkaerő költsége és a kevéssé vonzó politikai és 
társadalmi környezet miatt, részben pedig azért, mert Kelet-Közép-Európa egyes 
vidékei a termelés kiszolgálása szempontjából is közelebb vannak. Mindenesetre a 
kilencvenes évek elejétől vannak jelei annak is, hogy egyes dél-olaszországi vidé
kek, Albániával, Marokkóval és Tunéziával való közelségüknek köszönhetően von
zani kezdték a textil- és ruhaipar beruházóit.2

Olasz terjeszkedés Magyarországon

A nemzetközi tőke behatolása a kelet európai országokban nem részesült különö
sebb támogatásban, amit az is jelez, hogy az 1990-95-ig tartó periódusban a világ- 
gazdaság egészében zajló külföldre irányuló beruházásoknak csak a 15 százalékát 
tették ki az ebbe a térségbe történt beruházások (World Bank 1996; Martini 1998). A 
terjeszkedés sajátos földrajzi irányvonalakat követett, jelezvén, hogy a határok átlé
pése milyen nehézkesen és csak gondos és jól megfontolt vizsgálatok után történik: 
Magyarország, Lengyelország és a Cseh Köztársaság 1997 végére már az e térségbe 
irányuló beruházásoknak majdnem kétharmadát vonzották, Magyarország egyedül 
16 milliárd dollárnyi befektetéssel elérte e térség összbefektetéseinek 25-30 száza
lékát (Business Central Europe 1998).3

Magyarországon a politikai és gazdasági nyitás radikálisan megváltoztatta a ter
melési struktúrát a gazdálkodó szervezetek méreteinek csökkenésével és a különbö
ző nagyvállalatok jogi szétválasztásával. így a textil- és ruhaipari vállalatok száma 
az 1990-es 670-ről, 1995-re 1586-ra nőtt, átlagban a periódus végére 65 főnél alig

2 Nemrégiben úgynevezett területi szerződéseket írtak alá néhány déli helyi önkormányzattal, 
s úgy tűnik, ezek kiutat jelenthetnek az észak-olaszországi vidékek munkaerő gondjai meg
oldásában.

3 Ahhoz, hogy képet kapjunk erről a jelenségről elég megemlíteni, hogy csak Franciaországba 
több beruházás irányult az utóbbi két évben (1995-96), mint az egész keleti blokkba 1989 
és 1996 között (Ellingstad 1997).
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magasabb alkalmazotti számmal üzemenként4. De a magyar gazdaságnak a világ 
termelési rendszerébe való visszaintegrálódásakor a textilágazat visszaesett, a ruha
iparban pedig bizonyos növekedés érdekében, át kellett állni a többnyire bedolgozó 
rendszerű minőségi termelésre5. Ezek a változások a világpiacon önálló fellépésre 
kész és a nemzetközi nagyvállalatok által megkövetelt színvonalhoz alkalmazkodni 
tudó magyar cégek hiányával függenek össze. A konfekcióiparon belüli vertikális 
integráció megszakadása a textilipar kárára döntően a valamikori KGST-piacok le
csökkent keresletének és a nyersanyagok és kiegészítők import igényességének tud
ható be.

A magyar vállalatok gyors struktúraváltása lehetővé tette az export növekedését, 
ami 1995-ben a textiltermelés 59 százalékát és a ruhatermelés 70 százalékát tette ki. 
Az exportra termelés túlsúlya a külföldi vállalatok számára teljesített munkákból 
fakad. Ez a termelési mód, ami már a nyolcvanas években is jelen volt, szédületes 
növekedést mutatott: 1995-ben a ruhaexport több mint 90 százalékát az alvállalko
zóként elvállalt munkák tették ki.6

A Magyarországon befektetett olasz tőke 1996-ban elérte az 530 milliárd lírát, 
melynek 8,5 százalék a textil-, a ruha- és a cipőiparba áramlott. Ezekben a szekto
rokban az összberuházások majdnem elérték a 270 milliárd lírát és ebből az olasz 
rész 45 milliárd líra. Ez az összeg csak a német és az osztrák beruházásoknál alacso
nyabb (KSH 1997). 1996-ban az olasz textil-, ruha-, bőr- és cipőipari vállalatok kül
földön alkalmazott munkavállalóinak már több mint a felét kelet-európai országok 
adják: több mint huszonötezer vállalkozásról van szó, főként Romániában, Magya
rországon, Albániában és Lengyelországban (Cominotti-Mariotti 1997; Bianchini- 
Dassú 1998).

A beruházások területi elhelyezkedése több körülmény együttesétől függ: a föld
rajzi elhelyezkedéstől, a politikai „klímától”, az infrastruktúra fejlettségi szintjétől, 
az olcsó és csak kevéssé „konfliktusos” munkaerőtől, amelytől bizonyos esetekben 
speciális szakképzettséget is elvárnak. A területi elhelyezkedés régiónként nagy kü
lönbségekkel szegmentált színtereket körvonalaz, és ugyanazon a kelet-európai or
szágon belül is határozott demarkációs vonalak találhatók.

Magyarországon a nemzetközi tőke, főként az ország nyugati felén az osztrák 
határhoz közelebbi és a főváros körüli területeken csoportosul: ezek az „erős” térsé

4 5 évvel ezelőtt a textil- és a ruhaiparban foglalkoztatottak száma cégenként átlagban körül
belül 200 volt. Az átlag mögött azonban jelentősek voltak a különbségek, míg a texti- 
iparban 319, addig a ruhaiparban csak 142 foglalkoztatott volt cégenként jellemző. 1995-re 
ez az átlag a textiliparban 62 alkalmazottra, míg a ruhaiparban csak 67-re csökkent 
(Cseb 1997).

5 1978 ésl98° között Magyarországon a pamuttermelés majdnem 30 százalékkal csökkent, 
míg a következő periód ban 1989 és 1995 között már 7 százalékos volt a termelés csökke
nése. A gya: iú tekintetei ten- 'lés szinte u sen megszűnt és 1995-ben csak 3 millió 
négyzetméteu gyártottak, szen.ee. az 1978-as 43 millióval és a 1989-es 32 millió négyzet
méterrel (KSH 1996).

6 A megrendelésre történő munkák, l'c. . Németországból (48,6%), Ausztriából (15,8%) és 
Olaszországból (9,2%) származnak, utánuk Franciaország (4,7%), Hollandia (4,2%), USA 
(1,9%) következik (Cseb 1997; Lukács-Lazar 1997).
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gek kötik meg a külföldi beruházások majdnem háromnegyedét.7A jó közlekedési 
összeköttetések lehetővé teszik a vállalkozók számára, hogy rendszeresen lássák és 
ellenőrizzék termelőegységeiket, s így rövid időn belül mindenféle zavart gyorsan 
elhárítsanak: „Azért választottuk ezt a helyet, mert közelebb vagyunk Olaszország
hoz és az utak is jobbak”.8 Valóban, sok esetben az állandó jelenlét lehetősége lét- 
fontosságú a megfelelő és állandó színvonalú termelés fenntartásához, ezért: „ami
kor Olaszországba megyünk, elindulunk pénteken, és vasárnap jövünk vissza”.9 Kö
zéptávon elengedhetetlen termelési cél a raktárkészletek alacsony szinten tartása és a 
beszállítások gyorsítása. A Benetton, mint más hasonló nagy olasz cégek, azután 
mutatkozott késznek egy üzem megnyitására Magyarországon a román-ukrán hatá
ron, hogy már korábban kisvállalkozókból „hídfőállásokat” épített ki kelet-európai 
országokban. Ez az üzem lehetővé teszi a trevisói cégnek, hogy irányítsa és ellenő
rizze a különböző termékek útját, egy nyersanyag és félkész termék elosztó és kész
termék begyűjtő központhoz hasonlóan. Ily módon csökkenti a trevisói központtal 
fenntartott kapcsolatot, optimalizálva az áruszállításokat, miközben a kelet-európai 
alvállalkozók felett is felügyeletet tud gyakorolni.10 11

Magyarországon az infrastruktúra megfelelő színvonala lehetővé teszi a távolsá
gok lecsökkentését és a megbízható gyártási időket. Az adott termelési modell esté
ben az infrastruktúra elégtelensége igencsak nagy kárt okozhat a beruházóknak: 
„Ukrajnában az infrastruktúra még meglenne, de gondok vannak az elektromos 
árammal és a fűtéssel, egész napok is eltelnek áram, tehát világítás nélkül... ez egy 
olyan cég számára, amely ingeket gyárt, és aztán tíz nap késéssel akar szállítani, 
nem lenne probléma, nekem viszont be kell tartanom a szállítási határidőket”."

A munkaerő-kínálat nagyon differenciáltnak tűnik az ország földrajzi tájegységei 
szerint. Budapesten és a nyugati országrészen a munkaerő-szükséglet nehezebben 
elégíthető ki a nagyobb vállalatsűrűség, s ezen belül a nagyszámban jelen levő kül
földi cégek, valamint az e területeken relatíve magasabb bérszínvonal és jobb mun
kakörülmények miatt: „mostanában sok emberem azért távozik, mert a környéken 
egy amerikai üzem sokkal többet fizet”.12 13 A munkaerő-toborzás nehézségei arra 
késztetik a vállalkozókat, hogy gazdaságilag elmaradottabb területeken nyissanak új 
üzemeket, és ott ahol más vállalatok konkurenciája lényegesen alacsonyabb: „Pró
báltunk ott létesíteni új üzemeket, ahol magas volt a munkanélküliség. Itt 20 km-es 
körzetben nem volt más üzem, van tehát egy munkaerő-vonzáskörzetünk. Vannak 
természetesen buszaink is, amelyek reggelente begyűjtik az embereket”."

Azokban az esetekben, mint például a textilipar és kisebb mértékben a bőripar 
esetében is, amikor a munkafeladatok ellátásához speciális munkatapasztalatra van

7 Hasonló jelenség figyelhető meg Romániában is, ahol a beruházások északon, a magyar 
határ közelében csoportosulnak (Makó 1997).

8 Interjú Luciano T. olasz vállalkozóval, Magyarország, 1997. november.
9 Interjú Domenica L. olasz vállalkozónővel, Magyarország, 1998. február.
10 Ezen üzem egy másik funkciója a befektetési és szétosztási lehetőségek akkurátusabb fel- 

térképezése is.
11 Interjú Sergio M. olasz vállalkozóval, Magyarország, 1998. február.
12 Anna G. egy olasz cég technikusának nyilatkozata, Magyarország. 1998. február. A munka

erő-szükséglet kielégítésének nehézségei tekintetében lásd Ellingstad-Makó 1997.
13 Interjú Umberto F. olasz vállalkozóval, Magyarország, 1998. február.
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szükség, hogy csökkenteni tudják a betanulási időt és gyorsítani a befektetett állótő
ke amortizációját, a cégek elmélyült piackutatásokat végeznek és gyakran inkább 
már meglévő gyárakat vesznek meg: „a mi cégcsoportunk azért vette meg ezt a gyá
rat, mert jó  hagyományokkal és jó  termelési tapasztalatokkal bír, a személyzet már 
ismerte a munkát és többévtizedes gyakorlattal rendelkezett”.14 Valóban néhány 
közép és nagy olasz vállalat nem habozott távolabbi körökből információkat be
gyűjteni ahhoz, hogy kiválasszák a befektetéseik számára nagyobb hasznot hozó 
területeket: „1989-1990-ben Magyarországon, Szlovéniában és Csehszlovákiában 
nagy piackutatásokat végeztünk, ez a három terület volt a legfontosabb, bár elmond
hatjuk, hogy Magyarországon voltak a legjobbak az adottságok”.15 Bizonyos esetek
ben az olasz intézmények is segítettek a befektetők számára érdekes vagy fontos 
információk megszerzésében és időnként a termelőfolyamat beindításához szüksé
ges erőforrások megszerzésében is.16

Mindazonáltal a beruházások helye nem mindig megfontolt döntésekből szárma
zik, főként a kilencvenes évek elején kötötték össze a kellemest a hasznossal, és 
turizmus közben kerestek megfelelő beruházási lehetőségeket: „Magyarországon 
először 1991 húsvétján voltam egy turista-üzleti kiránduláson”.17

Az új vándorlók

Az olasz divatágazatban a nemzetközi expanzió főszereplői azok a szállítók és ke
reskedők, akik a nyolcvanas évek folyamán az észak-olasz vidékeken hihetetlen 
növekedést mutató kisvállalkozói és önálló termelői szférából kerültek ki. E nagyke
reskedő, közvetítő, szállító réteg a forgalmazás során maga is hozzájárul a termelés 
minőségi javulásához, úgymond „passzív tökéletesítési” műveleteket végez.18

E vállalkozói réteg növekvő beszállítása a nagy olasz megrendelőknek a termék 
átlagos költségeinek csökkenését úgy teszi lehetővé, hogy közben számos megtérü
lési tanulmánynál alaposabb információkat is nyújt e lehetőségeket illetően. A nem
zetközi alvállalkozói rendszernek ez a típusa magas szinten képes tartani a megren
delők termelési folyamatainak rugalmasságát, ugyanakkor pedig harmadik, külső 
partnerek bedolgozására építve csökkenteni tudja a költségeket még akkor is, ha a 
beruházások terén léteznek az együttműködésnek más formái is. Mindazon által 
vitathatatlan, hogy az olyan ágazatokban, amelyek nagy állótőkét kötnek le vagy

14 Interjú Mario P. olasz menedzserrel, Magyarország, 1998. február.
15 Interjú Giuseppe C. olasz vállalkozóval, Magyarország, 1998. február.
16 Az olasz állami kereskedelmi bank, a Simest például, a külföldi olasz beruházásokban vál

lal tőkerészesedést. Az olasz Külkereskedelmi Minisztérium adatai szerint 1995-ben a tex
til- és ruhaágazatokban csak a Simesten keresztül az olasz állam majdnem 12 milliárd lírát 
fektetett be a külföldi beruházásokba. Magyarországon, mint ahogy más kelet-európai or
szágban jelenleg számos olasz, illetve magyar szervezet van jelen. A vállalkozók a szüksé
ges információkért hozzájuk fordulhatnak, bár a Magyarországon tartózkodó olasz vállal
kozók nem veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

17 Interjú Luciano T. olasz vállalkozóval. Magyarország, 1998. február.
18 A következőket lehet itt megemlíteni: a cég ellenőrzésére szolgáló közvetlen beruházáso

kat, kisebbségi tulajdonlást, termelési együttműködést, saját megrendelés és tervek alapján 
készülő rész- és végtermékek felvásárlását (Crestanello-Dalla Libera 1996; Scarso 1996).
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amelyekben az alapanyag különös figyelmet igényel, a nagyvállalatok olyan befek
tetésekben vállaltak -  gyakran piaci kényszerből -  aktívabb szerepet, amelyek a ter
melőegységek megvételéhez vagy felépítéséhez kapcsolódtak.

Az úgynevezett „diffúz” iparosítás térségeiben, így főként Veneto tartományban a 
nyolcvanas évek végéig a megerősödött kisvállalkozások munkaerő-felhaszná
lásukat a helyi és rokonsági munkakapcsolatokra építették, ami egy bizonyos tőke- 
felhalmozást tett lehetővé és megakadályozta a gyors tőkés fejlődéssel járó tipikus 
ellentmondások felbukkanását (Sacchetto 1996). Ezekben az összetartó termelő kö
zösségekben a szociális távolságok lassú növekedése arra késztette a résztvevők egy 
részét, hogy átlépjék az országhatárokat és így kerüljék el azokat a nehézségeket, 
amelyek a helyi társadalmi kapcsolatokban új státusukból fakadnának. A kisvállal
kozók ezen új rétegének, úgy tűnik, végig kell mennie a vállalatok külföldön való 
létrehozásának és vezetésének kemény tapasztalatain, sajtit emancipációjuk érdeké
ben és ahhoz, hogy új identitást építhessenek maguknak, távol a kis venetói város
kák korábban annyira hasznos, manapság viszont annyira visszatartó mikrovilágától. 
A kilencvenes évek termelési expanziójának főszereplői mint „úttörők” jelennek 
meg, akik megbízható szervezői képességekkel, a kapcsolatok kezelési mechaniz
musának ismeretével, valamint a megrendelőkével homogén kultúrával és azonos 
nyelvvel rendelkeznek. Úgy tekintenek magukra, mint előfutárokra, akik természetes 
félelmeiket legyőzvén, több-kevesebb meggyőződéssel, ám szívvel-lélekkel beleve
tették magukat a kísérletbe, ami nem mindig végződött jól: „1993-ban kötöttünk ki 
Magyarországon, mint az arany keresésére indult úttörők.” 19

Az olasz vállalkozók első kapcsolatai gyakran a tolmácsok voltak, az olaszok 
köztudott nyelvi, főként a kelet-európai országok nyelvét illető nehézségei közepet
te. 20 A tolmácsok azonban, főként a befektetések első fázisaiban át is veszik a tár
gyalások vezetését, feltételeket szabnak és olykor magát az egyezkedést is kiveszik a 
befektető kezéből: „emlékszem, hogy ültem és tárgyaltam a partneremmel, a tolmá
csok vitték előre az egyezkedést, majd a végén közölték veled az eredményeket. 
Nekem közben szörnyű aggodalmaim voltak, hiszen a tárgyalásból nem értettem 
semmit”.2iA vállalkozó szellemübb tolmácsok később üzlettársává vagy bizalmi 
posztokon dolgozó munkatársává váltak azoknak, akik úgy döntöttek, hogy bele
vágnak egy beruházásba Magyarországon: „eleinte csak tolmácsolt, aztán meg kel
lett hoznom ezt a döntést, hiszen egy évből 260 napot Magyarországon vagyok, de 
szükségem van arra is, hogy Olaszországba járjak, ápoljam a kapcsolatokat a vevők
kel... Akkor azt mondtam neki, hogy egy minimális tulajdonrésszel a társam leszel, 
de szögezzük le, hogy itt a főnök én vagyok” .22 Mindenesetre komoly nehézségeket 
jeleznek a több társ által működtetett vállalatok vezetésével kapcsolatban akkor is, 
ha olasz-magyar cégekről van szó és akkor is, ha különböző olasz társakról. A több 
tulajdonos által irányított cégek általában akkor működnek, ha a munkamegosztás, a

19 Interjú Fabbio C. olasz vállalkozóval, Magyarország, 1998. február 25.
20 Ez a jellemző más kutatásokban is feltűnt már (Revelli—Rotelli 1993). Mindennek ellenére 

sok olasz vállalkozó és technikus alapszinten elsajátította a magyar nyelvet.
21 Interjú Roberto S. olasz vállalkozóval Magyarország, 1998. február.
22 Interjú Sergio M. olasz vállalkozóval, Magyarország, 1998. február.
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feladatok és a hatalom megosztása a társak között már a kezdettől fogva világos és 
jó l meghatározott, vagy ha a társakat családi kötelék köti össze.

A magyarországi olasz termelőegységek vezetői sajátos szakmai tapasztalatokkal 
rendelkeznek, bár nem mindig ahhoz az ágazathoz kapcsolódóakkal, amelyben ép
pen dolgoznak. A termelőegységek vezetői többnyire olaszok, férfiak (akkor is, ha a 
nők jelenléte erősen növekszik), és középfokú végzettséggel rendelkeznek. Egyre 
gyakrabban alkalmaznak azonban magyar menedzsereket, és keresnek kapcsolatot 
magyar vállalkozókkal. Ez a tendencia várhatóan erősödik, a magyarok jó  alkalmaz
kodó képességeinek köszönhetően. A magyar vezetők, akik általában beszélnek ola
szul, kevés autonómiát kapnak, és a tulajdonosok határozott utasításai alapján dol
goznak: „nem hallgatnak meg minket, mindent úgy kell csinálnunk ahogy ők 
mondják, a te véleményed nem sokat számít, mindig ide kell jönnie egy olasznak és 
ellenőriznie..., Olaszországból vezetnek minket” .2j Ami a magyar vállalkozókat 
illeti, ők már a Magyarországon jelen levő olasz cégekkel vannak kapcsolatban, ám 
az olaszországi cégekkel való közvetlen kapcsolat kiépítésének kemény határai van
nak. Az első kísérletek ebben az irányban komoly problémákat jeleztek, főként a 
koordinálás, a minőség és a szállítási határidők szempontjából: „kezdetben kísérle
teztünk magyar vállalatok dolgoztatásával, de az eredmény katasztrofális volt”.23 24

A termelés kihelyezésének főszereplői döntően olyan vállalkozók, akiket az adott 
ágazatok olasz válsága mélyen érintett, és akik jó  kapcsolatokat tartanak fenn közép- 
és nagyvállalatokkal. Bizonyos esetekben megtartják az olaszországi vállalatukat is, 
rábízván azokat családtagjaikra, általában feleségükre. E vállalkozók között, akik 
nem is mindig ugyanazt a tevékenységet művelik Olaszországban, mint külföldön, 
olyanok is találhatók, akik korábban nagyvállalatok alkalmazottjai voltak. Cégük 
segített befektetni kevés tőkéjüket, de egész életüket is, egy-egy olyan vállalkozás
ba, amely valószínűleg sok pénzt fog jövedelmezni. A függetlenné lett vállalkozók 
haszna emberi és szakmai hozzáértésüktől, a termelés típusától, az elvégzendő mun
kafeladatok összetettségétől és főként a jó  képességű, a munkafolyamatokban gyors 
és magas minőséget produkáló alkalmazottak számától függ. Önálló vállalkozóként 
működő közvetítők esetében a megbízás ára az általános magyarországi költségek
ből kiinduló tárgyalásokon alapul, a költségeknek egy része a közvetítő vállalkozó 
haszna is. A jövedelmek határai kitolódhatnak a jobb munkaszervezésnek köszön
hetően és főként a munkaerő jobb kihasználása révén, ami viszont szinte mindenna
pos vitatéma a vállalkozók és az alkalmazottak között. A vállalkozók az átlagos ter
melékenységi szintet az olaszhoz képest legalább egyharmaddal alacsonyabbnak 
tartják, és komoly nehézségekbe ütközik a termelés intenzitásának növelése: „Itt 
nagyon könnyű munkahelyet változtatni pár forintért, amit gyakran az okoz, hogy 
megpróbáljuk az olasz munkaritmust rájuk kényszeríteni, de gyorsan megértjük, 
hogy jobb megelégedni az ötven százalékkal, mert különben nem tudjuk itt tartani az 
embereket. Jobb nyugalomban hagyni a környezetet, mert könnyen ingerelhetőek, és 
erős a szociális védelmük”.25

23 Interjú L. Sárával, egy nagy olasz cég magyar menedzserével, Magyarország, 1998. február.
24 Interjú Massimo C. olasz vállalkozóval, Magyarország, 1997. november.
25 Interjú Riccardo B. olasz menedzserrel, Magyarország, 1998. február.
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A szereplők másik nagy tömbjét két szegmens alkotja: egyrészt azok, akik alkal
mazotti vagy önálló munkaszerződéssel vezetik a termelőegységeket, másrészt pedig 
az utazó technikusok, akik képesek azokat a kritikus helyzeteket Ju s t  in time” meg
oldani, amelyek valamelyik olasz vagy magyar beszállító üzemében merülnek fel. 
Ez utóbbiak fizetése a havi négy és hét millió líra között mozog, és gyakran arányos 
korábbi külföldi tapasztalataikkal, valamint felelősségük mértékével.26 Demográfia
ilag három nagy rétegről beszélhetünk. Az első rétegben viszonylag fiatal 35 év 
alattiak vannak, akik még nem házasok, s akik nagyobb karriert terveznek, ami oda
haza kemény gátakba ütközne, rendelkeznek viszont olaszországi vagy külföldi 
munkatapasztalatokkal. A második réteg 35-50 év közötti technikusokból vagy volt 
vállalkozókból áll, akik gyakran nem házasok, s akik pillanatnyilag a magyarországi 
letelepedés mellett döntöttek, akkor is, ha előzőleg nem volt különösebb külföldi 
munkatapasztalatuk. A harmadik réteget, a különösen jó  kapcsolatteremtő képesség
gel rendelkező nyugdíjasok alkotják, akik többnyire minőségellenőrzési feladatokat 
látnak el, és a szervezési technikákat is tanítják, sokan közülük korábban valamely 
nagyvállalatnál voltak normások.

A függetlenek szerepe és feladatai

A független vállalkozók főként a ruha- és cipőiparban vannak jelen, míg a textil- és 
bőriparban a magas befektetési szint miatt a nagy olasz csoportok a jellemzőek, mint 
például a Cantoni-Inghirami, a Radici és a Mandarina Duck, amelyek már a kilenc
venes évek elejétől meglévő üzemeket vettek meg, amelyek képesek biztosítani a ki
dolgozás különleges technikai igényeit.

Munkaszervezési és a megrendelőkkel való speciális kapcsolatteremtő képessé
geik miatt a független olasz vállalkozók feltétlenül szükségesek a termelés külföldi 
kihelyezéséhez. Ez központi szerepet játszik más konkurensek belépésének megfé
kezésében is. Elsősorban ők fegyelmezik a munkaerőt és gondoskodnak a termelési 
folyamatban felmerülő problémák megoldásáról.27 A munka koordinálásának képes
sége, az a képesség, amellyel a munkafeladatokat a dolgozók egyéni szakértelmének 
és az adott terméknek megfelelően elosztják, oly módon, hogy a termelési folyamat 
ne akadozzon, nos, ez határozza meg a megfelelő minőségű és mennyiségű terme
lést. Ez a tudás, ami gyakran az Olaszországban szerzett tapasztalatok gyümölcse, 
könnyen hozzáférhetőnek tűnik a magyar vállalkozók számára, de azon az akadá
lyon, amit az olasz befektetőknek a megrendelőikkel való különleges viszonya je 
lent, nem tudnak átlépni. Az olasz vállalkozók megrendelőikkel, kereskedőikkel és 
szállítóikkal fenntartott viszonyából szőtt kapcsolati hálója olyan tőkét, olyan több

26 Az autonóm munkaszerződéssel rendelkezők általában nyugdíjasok, munkaviszonyuk oly
kor részben szabálytalan. Az önálló technikusok fizetése attól is függ, hogy melyik ország
ban kell dolgozniuk: „Én egy évig dolgoztam Romániában is ugyanennek a cégnek, ott a fi
zetésem valamivel magasabb volt, de a különbség nem érte meg, ott van a család is, és az
tán Romániában a külső körülmények hihetetlenek.” Interjú Carlo S. olasz technikussal. 
Magyarország, február, 1998.

27 A megrendelő vállalatok és az olasz vállalatok által alkalmazott nemzetközi alvállalkozók 
közötti szoros viszony a német modell sajátossága, ami a korábbi években alakult ki 
(Scheffer 1994).
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letet jelent, ami megrendeléseik jobb díjazását eredményezi, és védettséget nyújt, 
legalábbis még egy ideig, az új magyar vállalkozók konkurenciájával szemben.

A vállalkozók állótőke-befektetése különösen alacsony, hiszen gyakran használt 
gépeket vesznek alacsony áron, olyanokat amelyek Olaszországban már a kilencve
nes évek elején kikoptak a gazdaságos termelési rendszerekből. A technikailag el
avult, de legalábbis a jelenlegi olasz szint alatt lévő gépek használatát a munkaerő 
alacsony költségei kompenzálják. Az alacsony bérek és ezek teljesítménybéres jelle
ge teljesítmény növelésére kényszeríti a munkaerőt. Az olaszországi technológiai 
szintnél alacsonyabb szintű gépek használata viszont meghatározóan hat a termelési 
és kereseti hierarchiára, ami nem is annyira a technológiai fejlődést, mint az új tech
nológiák alkalmazásba vételét befolyásolja (Marglin 1987). A bevezetett gépek 
mindenesetre egyszerűbbé tették a munka műveleteket, hozzájárultak a munka fo
lyamatosságához (pl. kevesebb szálszakadás) és a munka-intenzitás növekedéséhez. 
Mindennek ellenére az első tanulmányok a kutatás-fejlesztésbe történő befekte
tésekről aggasztó képet mutatnak: Magyarországon a kutatási és fejlesztési költsé
gek 1988-ban a GDP 2,3 százalékát tették ki, szemben a 1996-os 0,4 százalékkal! 
Kutatást és fejlesztést leginkább a külföldi beruházások vonnak maguk után, s ezek 
is inkább -  főként az élelmiszeriparban -  termékfejlesztésére szánt befektetések 
(Farkas 1997).

Ha a tőkebefektetés nem is ezen iparágak legjellegzetesebb jellemzője, a munka- 
folyamatok láncolatának megszervezési képessége viszont alapvető mind a gyáron 
belül, mind kívül, a termelésben részt vevő alvállalkozók között. Az utóbbi időkben, 
az új helyi vállalkozóréteg kialakulásának köszönhetően, néhány befektető kezdett 
alvállalkozókat alkalmazni, akik viszont még csekély állótőkével rendelkeznek, és 
még komoly nehézségekkel küzdenek a belső munkamegosztást, valamint a munka
erő hatékony irányítását illetően: „először úgy akartuk csinálni, mint Olaszországban 
a „diffúz” vállalkozói világban, de nagyon mellé lőttünk, mert nehéz a mentalitást, 
az olasz modellt exportálni. Hoztunk anyagot és vissza kellett vinnünk, mert ezek az 
emberek nem tisztelték sem a minőséget, sem a szállítási határidőt. Ezekben a mű
helyekben néha a vállalkozó helyett intézkedünk, tulajdonképpen az a szolgáltatás, 
amit nekik nyújtunk ugyanaz, mint amit a saját otthoni gyárunknak nyújtunk.”28

A magyarországi olasz cégekre bízott termelés gyakran középmagas minőségű, és 
nagy szériákban folyik annak érdekében, hogy csökkentsék a gépek újra-szerszá- 
mozásának költségeit, és hogy egyszerűsítsék a műveleteket, mivel az alkalmazottak 
nincsenek hozzászokva a gyakran cserélődő feladatokhoz. A megrendelések ki- 
egyenlítése általában lírában történik, a megrendelő vállalat pontos számításai alap
ján, amely az összeállítás tevékenységéhez szükséges időn és a vállalkozó rezs
iköltségén alapul. A megrendelők általában 150-200 líra percenkénti termelési költ
séggel számolnak, és a vállalkozói költség nem több 100 líránál percenként.29 Az 
összköltség viszont lehet magasabb, ha sok a hiányzás és túllépik a feladatok előírt 
idejét.

28 Interjú Riccardo B. olasz menedzserrel, Magyarország, 1998. február.
29 A munka ára percenként 50 líra, amihez még hozzá kell adni a technikusok fizetését, 

a szállítási költségeket, a gépi berendezésekét, az általános kiadásokat, például telefon, 
gáz, autóbusz és egyéb kiadások költségeit.
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A megfelelően magas termelési szint eléréséhez feltétlenül szükség van arra, 
hogy a szinte mindig olasz nemzetiségű vállalkozó vagy egy bizalmi embere folya
matosan jelen legyen, és kövesse a munkafolyamatokat, a termelés beindítását: 
„én nem is akarok magyar munkafelelősöket, ha a feleségem lemegy (Olaszország
ba), akkor kell találnunk egy olasz nőt, aki feljön /0

A legnagyobb hiányosság, amiről sok olasz vállalkozó panaszkodik az, hogy ne
hezen találnak felelőst a szalagokra, ami úgy tűnik, mintha a 40 évig tartó szociaiz- 
mus által meggyökereztetett egyenlőségérzetből eredne. Dél-Magyarország egyik 
kis városában mondta egy magyar menedzser: „nekem elég nehéz más magyarokkal 
szemben tekintélyt gyakorolnom. De mindazok a magyarok is, akik együtt voltak 
Olaszországban betanuláson és nagy barátságokat kötöttek egymással, most nagyon 
nehezen gyakorolják a másikkal szemben vezetői pozíciójukat.”' 1 Ez az érzelmi be
állítottság akadályozza főként vidéken, a gyáron kívüli társadalmi elkülönülést, míg 
a városokban, ahol a szegénység elől kevesebb menedékbe lehet visszahúzódni, 
ez a folyamat gyorsabban zajlik. A munkahelyi társadalom a műhelyben, a gyárban 
töltött idő szerint differenciálódik, ami az új alapítású cégeknél az Olaszországban 
a hetvenes évektől kifejlődött munkahelyi viszonyok „visszaköszönésének” tetszik. 
A korábbi létesítésü üzemekben pedig a lakóhelyi és munkahelyi viszonyok közötti 
összefonódás figyelhető meg. A nyolcvanas évekig a magyar munkásosztály szá
mára a munkahely valójában nemcsak az erőfeszítés, a fáradozás pillanatait jelen
tette, hanem a társadalmi érintkezését is. Az olasz vállalkozók szenvedni látszanak 
ettől a kettősségtől és próbálják kiirtani a korábbi szokásokat ahhoz, hogy a teljesí
tés, a teljesítmény új szabályai a munkahely más felfogását kényszerítsék alkalma- 
zottaikra. A gyár tehát egy „aszeptikus”, steril környezetté válás felé halad, ahol 
mindenki végzi a maga dolgát, megszakítva a korábban benne kifejlődött szocialitás 
szálait.

Munka és munkaerő

Az olasz befektetők különösen sérülékenynek érzik magukat azzal a munkaerővel 
szemben, amely az erős munkahelyi nyomás ellenére, megőrzi autonómiáját. Az 
olasz vállalkozóknak rendszerint újra kell betanítania a személyzetet ahhoz, hogy az 
általuk szabálytalannak és szaggatottnak talált munkaszokásoktól eltérítsék a dol
gozókat, a bizonyos kompetenciával, bizonyos gyáron belüli szabadsággal rendelke
zőket éppúgy, mint a gyári gyakorlattal nem rendelkező korábbi falusi réteget. 
Ugyanakkor viszont a magyar munkaerő is gyakran készteti az olasz vállalkozókat 
arra, hogy gyorsan módosítsák kommunikációjukat, és hogy olyan kooperációs for
mákat találjanak, amelyek számot vetnek a dolgozói igényekkel. A munkaidő pél
dául majdnem minden magyarországi olasz cégnél egyetlen műszakot jelent, ami 
általában kora reggel, 6-7 óra között kezdődik, hogy koradélután befejeződjék. 
Ezeknek a mélyen gyökerező szokásoknak a megváltoztatására tett kísérletek csak 
rontják a belső kapcsolatokat: „mi 6.40-től dolgozunk 13.10-ig egyetlen műszakban 30 31

30 Interjú Giovanni В. olasz vállalkozóval, Magyarország, 1998. február.
31 Interjú V. Erikával, egy olasz cég magyar menedzserével, Magyarország, 1998. február.
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két szünettel, de nagyon nehéz, nekem csak nagy nehézségek árán sikerült kitolnom 
a hatos kezdést hat negyvenre, mert az alkalmazottak hamar haza akarnak érni, hogy 
utána a földjeiket gondozzák és a gyerekeikkel törődjenek.” ’2 A magyar ruhaiparban 
az egy műszakban történő termelés vált általánossá, ami viszont a termelékenység 
csökkenéséhez vezethet: „folyamatosan nyolc órát dolgozva az ötödik, hatodik óra 
után csökkeni kezd a termelés mennyisége.’” ’ A textiliparban viszont a müszakrend 
nem változott a korábbi időszakhoz képest, és majdnem minden gyárban folyamatos 
munkarendben dolgoznak.

A ruha-, a cipő- és a bőriparban a tevékenységek főként a félkész termékek 
összeállításából állnak. A munkásokat olyan egyszerű és egymást követő mozdula
tokra tanítják be, amelyek lerövidítik az egyes megmunkálási fázisok hosszúságát és 
növelik a termelékenységet. A taylori technikák finomításától és alkalmazásától a 
dolgozók gyakran szenvednek: „nem bírnak ülve maradni a saját gépüknél, mindig 
fel kell állniuk, mozogniuk, szükségük van arra, hogy a szomszédjukkal beszélges
sen ek ”32 33 34 35 A dolgozók mindenesetre könnyen betaníthatok, amit az is segít, hogy 
feladataik nem igényelnek korábbi szakmai gyakorlatot.

Az új munkaszervezés és a technológiailag korszerűbb gépek használata jobban 
lehatárolta és elválasztotta a feladatköröket, s egyúttal növelte teljesítésüknek gyor
saságát. A tevékenységek rutin feladatokra redukálása révén a dolgozók folyamatos 
gyakorlással tudják növelni gyorsaságukat, és így egyéni teljesítményüket is. Né
hány gyárban megpróbáltak rugalmas specializációt bevezetni, hogy olyan művele
teket is megismertessenek a dolgozókkal, amelyek ismétlődő jellegük ellenére fel
tételezik a termékek nagyobb diverzifikációjából fakadó elkerülhetetlen változások
hoz való gyors alkalmazkodást. Az ilyen készségek többnyire könnyen megszerez
hetők, az új gépek pedig csökkentették is a megkívánt képességek szintjét. Minde
nekelőtt a korábbinál diverzifikáltabb termeléshez szükséges nagyobb szellemi ru
galmasságot kívánják meg a magyar munkaerőtől, valamint a műveletek fokozott 
gyorsaságát és a minőségre fordított fokozott figyelmet. A munkahelyek új rendsze
re mindenfajta autonómiát igyekszik kiiktatni, miközben fokozott hajlandóságot 
igényel az állandó és rugalmas teljesítésre. Ugyanakkor az olasz vállalkozók a min
tegy 17 százalékos szakszervezeti jelenlét minden formájától idegenkednek. Tudni
való, hogy bizonyos esetekben a külföldi termelés kihelyezésben nagy szerepet já t
szott a szabályozott alkuk olasz rendszeréből való kibújás szándéka. ”

Szinte minden gyárban darabbér-rendszerben dolgoznak, és ez a munkahelyi sza
badság szűkítését jelenti. Jóllehet ez a teljesítménybér-rendszer az előző időszakban 
is létezett, kétségtelen azonban, hogy számos gyárban korábban ezek követelményeit 
közvetlenül a munkaerővel vagy a szakszervezettekkel egyeztették. A termelési 
szintről való egyezkedés lehetővé tette, hogy a dolgozók kevesebb nehézséggel érjék 
el a megállapítottat, és az így megmaradt időt fel lehetett használni arra, hogy

32 Interjú Roberto M. olasz vállalkozóval, Magyarország, 1998. február.
33 Interjú Carlo S. olasz technikussal, Magyarország. 1998. február.
34 Interjú Giorgio F. olasz vállalkozóval. Magyarország. 1997. november.
35 Olaszországban a divatágazatban a szakszervezetek nagyon alacsony szinten vannak jelen. 

Sajátos, szokatlan formáját teremtette meg a munkahelyi kapcsolatoknak Veneto tarto
mányban a „Kétoldalú Kézműipari Egylet", amely bizonyos értelemben szakszervezetnek 
tekinthető.
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növeljék saját fizetésüket, vagy hogy rövid egyéni pihenőket iktassanak be. A mű
helyek mai rendszerében a normákat szinte kizárólagosan a vezetés határozza meg, 
figyelembe véve a munkaerő javuló teljesítményeit. A csak a szigorúan szabályozott 
munkahelyi magatartások révén elérhető termelési célok következményeként a bére
zés viszont alacsony lesz, s ez egyik oka a munkaerő-szükséglet kielégítésében mu
tatkozó nehézségeknek. A darabbér némi lazítást akkor enged a mégoly szigorú fel
ügyelők mellett, ha a mennyiség objektív és a minőség szubjektív megítélését egya
ránt a vállalkozó végzi. Bizonyos esetekben a munkaerőnek sikerül beilleszkedni a 
teljesítménybér-rendszer ellentmondó szabályai közé: „ha ön megpróbálja darabbér
ben dolgoztatni az embereket, akkor a darab árának növekedése a termelés csökke
néséhez vezet, és ez annak a ténynek tudható be, hogy az emberek megelégszenek 
egy adott szinttel.”36

Ha a hierarchia bármilyen lazaságát a munkaerő a nyomás enyhüléseként fogja 
fel, akkor az is igaz, hogy a munkahelyi környezet gyors, főként a kapcsolatokat 
átalakító változása nem mindig teszi lehetővé a belső feszültségek valós csökkené
sét. Emellett az előző időszakban a munka rendszertelen elosztása a túlórázások 
szükségessége miatt a dolgozók számára többlet keresetet is biztosított.

Az egész magyar gazdaságon belül, a bérezés a ruhaiparban a legalacsonyabb, 
s ez szorosan összefügg a cégek területi elhelyezkedésével, hiszen a nyugati és a 
főváros körüli területeken jobbak az anyagi lehetőségek. 7 A munkahelyeken belül a 
kereset a termeléstől és a munka igényei szerinti több feladat elvégzésére való haj
landóságtól függ. 1997-ben a textil-, ruha-, cipő- és bőriparban a hivatalos minimál
bér körülbelül száznyolcvanezer lírájával szemben az alkalmazottak átlaga kétszáz
ötven és négyszázezer líra közötti fizetésre számíthatott, miközben a legnagyobb 
keresetek hétszáz-nyolcszázezer líráig is emelkedhettek.

Következtetések

A textil- és a ruhaiparban az olasz cégek nemzetközi szereplése -  mint láthattuk -  
a cégek nagyságával, a vezetők stratégiai tervező képességével, valamint a megfe
lelő munkaerő megtalálásával függ össze. Az anyagi és humán erőforrások szűkös
sége, amely sok kis és közép vállalatot jellemez, erősen kondicionálja mozgási ké
pességeiket. Kockázatos helyzetben és a csekélyebb mozgásszabadság mellett 
a hosszú távú beruházásoktól való bizonyos tartózkodáshoz is vezetnek.

Az észak-olasz területeken az utóbbi húsz évben végbement gazdasági és társa
dalmi változások olyan szellemi képességeket és erőforrásokat mozgósítottak, ame
lyek átrendezik az olasz valóság szociális és politikai viszonyait. A nagyvállalatok, 
miután bevonták a nemzetközi munkamegosztásba a kisvállalkozókat, ezen új réteg 
kezelésének nehézségei miatt is, most újraértékelik beruházási lehetőségeiket, terü
leteiket és ezek kívánalmait.

,6 Interjú Giuseppe C. olasz vállalkozóval, Magyarország, 1998. február.
37 A fizetésbeli különbségek minden ágazatban jelen vannak: Budapest területén a keresetek 

kb. egyharmaddal haladják meg az átlagot. E különbségeken belül a nők még hátrányosabb 
helyzetben vannak, mintegy 25 százalékkal maradnak el béreik az átlagtól (KSH 1996).
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Más kevésbé megbízható kelet-európai országokkal szemben Magyarország 
olyan régiónak minősül, ahol a termelési költségek csökkentése érdekében alkal
mazni lehet a helyi és külföldi vállalkozókkal működtetett hálózat-rendszerű mo
d e llt /8 A független vállalkozók és az olasz technikusok egyik feladata a határok 
lassú kitolása: „nyitottunk egy műhelyt Ukrajnához közel, hogy megnézzük, sikerül- 
e a már betanított magyar személyzettel megcsinálni ugyanazt, amit odahaza Ola
szországban, vagyis a magyarokat felszállítani a jelenlegi „végállomáson”, tovább
vinni őket és figyelni, hogy képesek-e megismételni, miként az olasz technikusok, 
az otthoni működésüket... ez olyan kísérlet, mint a többi, bizonyos értelemben úttö
rők vagyunk, megnézzük, hogy valami működhet-e.’” 9

Magyarországon, az új gazdasági rendet fenntartó politikai változás, sikeresen 
könnyítette meg új munkahelyi és munkafegyelmi rend bevezetését, de az olasz és 
általában a külföldi beruházások továbbra is a „zöldmezős” beruházásokat részesítik 
előnyben a már meglevőkkel szemben. A magyar munkaerő ellenállást mutatott az 
új vezetési rendszerrel szemben, és bár a munkaerő-vándorlás szintje csökkenőben 
van, főként a meghosszabbított próbaidő terjedésének köszönhetően, azonban sok 
helyen még mindig magas a hiányzások mértéke.

A fokozatos termelési integráció néhány kelet-európai országgal folyamatosan 
visszahat az olasz gazdasági rendszerre és az olasz munkaügyi kapcsolatokra, és a 
különböző szereplők választásainak egymással való összefonódását eredményezi. 
Ebben a helyzetben, amelyben mind a tőke, mind a termelés (a helyi politikával el
kerülhetetlenül összeütköző) mobilitásának növekedése figyelhető meg, szükséges
nek mutatkozik a nemzetközi versenynek leginkább kitett területek intézményi és 
gazdasági szereplői közötti sajátos kapcsolatok fejlesztése. Miközben a nemzetközi 
munkamegosztásba való fokozott bekapcsolódás néhány kelet-európai ország szá
mára a társadalmi feszültségek és konfliktusok elmélyülését jelentheti, addig Észak- 
Olaszország bizonyos területein is, látszólag konfliktusmentes légkörben, de olyan 
társadalmi differenciálódás indult be, amely úgy tűnik, meghaladja a ottani hagyo
mányos kereteket és szakadásokat eredményez a társadalom szövetében.
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Csákó Mihály-Berényi Észter-Bognár Eva—Tomay Kyra

POLITIKAI SZOCIALIZÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 
A KILENCVENES ÉVEKBEN1

A kutatás háttere

1991-ben az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének néhány oktatásszo
ciológiát tanuló hallgatója az iskolai osztályok szociometriái struktúrájának és a ta
nulók politikai szocializációjának kapcsolatát vizsgáló kutatást tervezett. A terv fő 
célja az volt, hogy a hallgatók érdeklődési körükkel kapcsolatos empirikus tapasz
talatokra tehessenek szert, ezért a kutatás három budapesti osztályra korlátozódott.2 
Ez a vizsgálat a következő években egy kutatási sorozat alapjává vált: 1994-ben és 
1998-ban még két adatfelvétel történt csaknem azonos kérdőívvel. A kiválasztott 
iskolai osztályok száma minden alkalommal megduplázódott, és a legutóbbi felvé
telben két másik város ugyanannyi osztályával egészült ki.3

A hetvenes évek második felében és a nyolcvanas években több politikai szocia
lizációval foglalkozó tanulmány született Magyarországon, főleg Csepeli György és 
Szabó Ildikó tollából. Csepeli fő területe a nemzeti identitással összefüggő témák 
vizsgálata (pl. Csepeli 1984). A kommunista rendszer, a „kettős beszéd” világában 
Szabó (1990) „kettős politikai szocializációt” talált, amelyben az erős családi hatá
sok ellensúlyozták a politikai intézmények szocializáló hatását.

A magyar szerzők főleg középiskolás tinédzsereket vizsgáltak. Az 1989-es for
dulópontot követően az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet hallgatóinak 
tervében szándékosan szerepelt a 13 éves korosztály, mivel a politikai szocializáció 
egy korai szakaszát szerették volna tanulmányozni a változó társadalmi, gazdasági 
és politikai környezetben. Az 1991-es vizsgálatot kis mérete (mindössze 3 iskola 3 
osztálya) miatt csak előtanulmányként kezelhetjük, mindazonáltal ez volt az első 
kísérlet egy teljesen új világban felnövő generáció politikai szocializációjának vizs
gálatára. Hasonló módszerekkel vizsgáltuk a 3 évvel fiatalabb korosztályt 1994-ben.

1 A Nemzetközi Politikatudományi Társaság politikai szocializációs kutatóbizottságának 
(IPSA RCPSE) 1999. évi budapesti kerekasztal-konferenciáján, május 19-én elhangzott elő
adás magyar nyelvű változata.

" Nyolc osztályos általános iskolák hetedik osztályos tanulóit vizsgálva.
J Az első kutatás teljes egészében az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének kere

tében készült. Az 1994-es, második sorozatot a Soros Alapítvány, a harmadik, 1998-as fel
vételt pedig az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Programja támo
gatta. Mindhárom felvételt Csákó Mihály vezette, társszerzői ebben a tanulmányban az 
ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének hallgatói, akik részt vettek az 1998-as 
vizsgálatban. Budapesten az iskolákat környezetük alapján három csoportba soroltuk: belvá
rosi; lakótelepi (külső); „elit” csoportba (1998-ban a másik két városban a lehetőségekhez 
képest ugyanilyen alapon válogattunk). A kérdőív kitöltésére iskolaidőben, egy teljes tanítá
si óra keretében került sor, általában az osztályfőnök jelenlétében.
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1995-ben egyébként nagyjából ugyanezt az 1981-ben született kohorszot vizsgálta 
országos mintán Szabó és Örkény (1998). A nemzeti identitás korábban is kutatott 
témája új keretbe került, amikor az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való csatlako
zás fontos téma lett a nyilvánosság előtt (és mint ilyet kutatta Csepeli és Závecz 
1995). A mi kutatásunk nem egy speciális témára fókuszált, inkább a politikum épp 
hogy megjelenő dimenzióját próbáltuk megragadni a fiatalok szocializációs folya
matában.

Elméleti keret

Az 1991-ben elkezdett sorozat éppen azért nem összpontosul egyetlen speciális po
litikai téma köré sem, mert szándékosan nagyon fiatal korosztályt választottunk. A 
kutatási terv elméletileg az Annick Percheron (1974) által felvázolt hagyományt 
követi.4 Ő azt hangsúlyozza, hogy a „politika” kifejezést a szocializáció tanulmá
nyozása során nem szabad szűk értelemben használni. A szocializáció akkor „politi
kai”, amikor „magyarázatot ad bizonyos attitűdök kialakulására, bizonyos viselke
désmódok eredetére, bizonyos fajta politikai szerepek vállalására való hajlamra” . 
Ebben az értelemben a politikai szocializáció mindig a teljes szocializációs folyamat 
részeként értelmezhető, és csak nagyon lassan válik ki a gyermekek és a felnőttek 
életének mindennapos eseményeinek tapasztalatai és az ezekre való reagálások kö
zül, valamint mindig magán hordozza a szocializációs tényezők, vagyis a családtag
ok, a média, a tanárok, és a kortárscsoport (pl. az általános iskolai osztálytársak) 
hatását.

A „tapasztalaton és a tapasztalat hatásán keresztül való” szocializáció csak egyike 
a Percheron által a politikai szocializáción belül megkülönböztetett három dimenzi
ónak. A két másik -  a politikai technikák és a politikai nyelvhasználat tanulása -  
azonban kimaradt a jelen kutatásból.

Percheron elképzelését követve az általunk használt kérdőív az iskolán belüli és 
kívüli tevékenységek nagyon széles körét igyekezett felölelni, az olyan témáktól 
kezdve, mint a beszélgetések témái, a beszélgetőpartnerek, a szülőkkel való kapcso
lat, a médiafogyasztás, a vallásosság, a közvetlen politikai véleményekig és a politi
kai aktivitásra vonatkozó kérdésekig. Az 1991-es és 1994-es kutatásokban az osztá
lyokon belül szociometriái módszerrel vizsgáltuk a kortárscsoport hatását is, de ezt 
az 1998-as kutatásból kihagytuk, mert arra a véleményre jutottunk, hogy az osztály
ra vonatkozó szociometria és a politikai szocializáció statisztikailag létrehozott in
dexeinek kombinálása nem alkalmas a téma feltárására. A kérdőív megszerkesztése
kor az 1. ábrán bemutatott elméleti keretre vonatkozó adatok gyűjtése volt a cél.

A jelen tanulmányban először a politikai szocializációnak a kutatás során vizsgált 
dimenzióit és a tinédzserek politikai érdeklődéséről készített index szerkezetét mu
tatjuk be. Ezt követi a család mint jelentős politikai szocializációs tényező elemzése. 
A fiatal tinédzsereknek a felnőtt világ más aspektusaihoz (kisebbségi csoportok és

4 Magyarul lásd Annick Percheron tanulmányait: In: Szabó-Csákó 1999: 9-99: 125-136. 
A kötet kiadását a FKFP és az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete támogatta.
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idegenek, intézmények, bűnözés és deviancia) való attitűdjét a Percheron-féle elmé
let érvényességének vizsgálata céljából is érdemes tanulmányozni.

Csákó Mihály-Berényi Észter-Bognár Éva-Tomay Kyra

1. ábra: A kutatás elméleti változóinak összefüggései

A politikai szocializáció dimenziói
A  beszélgetések tém ái...

A politikai érdeklődés egyik mutatójának tekinthetjük, ha valaki szokott politikáról 
beszélgetni. A politikáról sok fiatal beszél valakivel már 13 éves korában is. A szo
cializáció aktoraira utal, ha tudjuk, hogy kik azok, akikkel beszélgetnek. Vizsgála
tunkban az iskolai eseményektől kezdve a pop együtteseken és a lányok és fiúk kap
csolatán át a családi kapcsolatokig sok témáról megkérdeztük, hogy beszélgetnek-e 
róla és ha igen, kivel, s e témák között helyeztük el a politikát is. Sok lehetséges 
beszélgetőtársat is felsoroltunk, az iskolai és iskolán kívüli barátoktól kezdve a csa
ládtagokon (apa, anya, testvér) át a tanárokig és más felnőttekig. (Ezek közül többet 
is lehetett választani.)

Kiderült: ha igaz is, hogy sok kamasz beszél valakivel a politikáról, sokan viszont 
egyáltalán nem beszélgetnek róla.5 A megkérdezettek majdnem fele (47,2%) senki
vel nem beszél politikáról. További 40 százalék egyik vagy másik szülőt említette 
beszélgetőpartnerként, és csak 10 százalék beszélget erről több mint két személlyel.

A válaszokban lehetséges összes előforduláshoz viszonyítva a „politika” téma 
előfordulási arányát azt találtuk, hogy ez a mintának durván egy harmada esetében

5 Ez az 1998-as adatokra vonatkozik. Az 1991-es és 1994-es adatokra való hivatkozást külön 
jelezzük.
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(ebben azok is benne vannak, akik egyáltalán nem beszélnek politikáról) a 10 szá
zalékot sem éri el, és csak a minta 1 százalékánál emelkedik 20 százalék fölé.

Az érdeklődésnek ilyen méréséből úgy tűnik, hogy a kamaszok többsége egyál
talán nem érdeklődik a politikai témák iránt, míg egy kisebbség valódi érdeklődést 
mutat irántuk. Összhangban van ezzel az eredménnyel, hogy azok közül, akik be
szélgetnek a politikáról, csak minden negyedik említette beszélgetőtársként a kortár
sait: a barátait-osztálytársait; nagy többségük számára a politika olyan téma, amely
ről leginkább felnőttekkel beszélget.

Rádióhallgatás, tévénézés

Ha egy műsort hallgat vagy néz az ember egy témáról, az kevesebb aktivitást kíván, 
mint ha beszélget róla. Ebben az értelemben a minimális érdeklődésnek ez jobb kö
zelítő indikátora lehetne, mint a beszélgetés. Mivel azonban a gyerekek általában 
hosszabb időn át és gazdagabb kapcsolatban vannak azokkal a szocializációs ténye
zőkkel, amelyekhez beszélhetnek, mint azokkal, amelyeket csak „hallgathatnak”, 
ezért végül mégis nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a „beszélgetésnek”, mint a 
„hallgatásnak”. (A „hallgatás” nem is pontos kifejezés, hiszen nemcsak rádió-, ha
nem tévéműsorokra is vonatkozik.6) A médiafogyasztás egyébként a mi szempon
tunkból nehezen mérhetőnek bizonyult ebben a korosztályban.

Az eredmények megfelelnek a politikáról való beszélgetésekkel kapcsolatos meg
figyeléseinknek. A rádióban és a tévében politikai információkat megjelentető mű
sorok iránti érdeklődés gyakorisága olyan alacsony, hogy külön kategóriaként nem 
is mérhető. Csak akkor válik mérhetővé, ha az összes „hírműsort” (nemcsak politi
kai híreket) egybeszámoljuk. Ezzel a módszerrel mérve, a válaszolók majdnem egy 
ötödé (18%) jelezte, hogy van kedvenc hírműsora (vagy a tévében, vagy г rádióban), 
de csak 10 százalékuknak van mindkettő, további 7 százalék pedig legalább vala
melyik tévé hírműsort nézi gyakran.

Ez az elemi mutató szintén azt jelzi, hogy a 13 évesek viszonylag kevéssé érdek
lődnek a politika iránt, és még az érdeklődők között is nagy lehet az érdeklődés in
tenzitásának szórása.

Vélem ényalkotás

Felvethető, hogy a politikai érdeklődés ilyen alacsony szintje mellett a politikai vé
leményformálást talán nem is érdemes vizsgálni. A szocializáció mozzanatai azon
ban nem alkotnak szigorú, menetrendszerű idősorokat: nem feltétlenül kell előbb 
komoly érdeklődéssel rendelkezni, majd később ismereteket szerezni ahhoz, hogy 
valaki azután véleményt alkosson. Éppen azért vettük fel az adatokat mindig vá
lasztási évben, mert feltételeztük, hogy ilyenkor még a fiatal kamaszokat is meg
érintik valahogyan az időszak politikai eseményei.

0 Az újságolvasás, mint aktivitást igénylő politikai információforrás vizsgálatát már 1994-ben 
kihagytuk a kérdőívből, 1991-ben talált rendkívül alacsony gyakorisága miatt.
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így azután az alacsony politikai érdeklődés jeleit két módon is értelmezhetjük: 
egyrészt módszertanilag megnyugtatónak érezhetjük, hogy a felmérésben részt vevő 
fiatalok elég őszinték voltak ahhoz, hogy ne rejtsék véka alá a politika iránti közö
nyösségüket; másrészt a politikai szocializáció szempontjából aggasztó jelnek is 
tekinthetjük, hogy a fiatal kamaszok még a választás évében sem érdekelődnek iga
zán a politika iránt.

A kétségek elmúlnak, ha szemügyre vesszük magára a választásokra adott reakci
óik magabiztosságát. Majdnem kétharmaduk (63,3%) jelezte, hogy képes lett volna 
választani a pártok közül. Egy nyolcaduk (12,3%) már annyira magabiztos volt, 
hogy döntése előtt senki más véleményét nem kérte volna ki. E magabiztos tinédzse
rek többsége -  mintegy kétharmada -  azért mégiscsak tanácsot kért volna 1-3 sze
mélytől, elsősorban a szüleitől.

Ez az eredmény megerősíti, hogy a politikai szocializáció különböző dimenziói 
különböző ütemben, nagyjából egyidőben alakulnak ki. Azok mellett, akik képesnek 
érezték magukat a választásra, a válaszadók további több mint egy hatoda (17-18%) 
figyelemmel kísérte a választással kapcsolatos politikai eseményeket. Hogy a bi
zonytalanság és a dimenziók (valamint az én-kép) inkonzisztenciája mennyire fontos 
része a korai politikai szocializációnak, annak érzékeltetésére megjegyezzük, hogy 
ennek a magabiztos csoportnak 40 százaléka azt állította, hogy egyáltalán new érde
kelték a választások.

Ezek a megfigyelések, ellentmondásukkal és részleges párhuzamosságaikkal csak 
két utat hagynak nyitva a további elemzések előtt: vagy külön kell kezelni a politikai 
szocializáció különböző dimenzióinak mutatóit, mintha egy, a jövőben összerakandó 
mozaik egyes töredékei volnának, vagy pedig aggregált mutatót kell képezni a fo
lyamat jelenlegi, rendezetlennek és összevisszának tűnő jelen helyzetének kifejezé
sére.7 Mi a második lehetőséget választottuk, és elkészítettük a politikai érdeklődés 
indexét, amelyet úgy tekintünk, mint ami a magyarországi 13 éves kamaszoknak a 
politikai szocializációban elért állapotát fejezi ki valamilyen -  természetesen nem 
standardizált - módon.

Csákó Mihály-Berényi Észter-Bognár Éva-Tomay Kyra

C selekvés

1990-ben, a rendszerváltás legforróbb időszakában a gyerekek és a fiatal kamaszok 
gyakran elkísérték szüleiket politikai tüntetésekre, felvonulásokra, vagy legalábbis 
értesültek az ilyen eseményekről. Az új pártok és szervezetek sokkal inkább akti
vistáikra, semmint fizetett alkalmazottakra támaszkodtak. Ilyen körülmények között 
indokoltnak tűnt megkérdezni a fiatalokat, hogy részt vettek-e valamilyen politikai 
aktivitásban, ideértve mindent, a tüntetéstől kezdve a politikai plakátok ragasztásán 
át a más plakátok letépéséig vagy összefirkálásáig.

A pozitív válaszok alacsony szintje (5% alatt) azt bizonyítja, hogy a média hatása 
fontosabb, mint a politikai eseményeké, amelyeken a tinédzserek ténylegesen részt 
vehettek. Más akciókban való részvétel (pl. a plakátragasztás) előfeltétele az, hogy

7 Az előbbi út inkább a politikai szocializáció kutatás angolszász hagyományához kapcsoló
dik, az utóbbi inkább a franciához.
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pártaktivista gyereke legyen a válaszoló: ám ennek a gyakorisága az egész lakosság 
körében nagyon alacsony, még a mintánk számára releváns populáció körében is8.

A jelentős és mozgósító hatású nyilvános politikai események száma azonban 
1990 óta folyamatosan csökken. Elsősorban ennek tudjuk be, hogy a bármilyen po
litikai aktivitásban részt vevő fiatal kamaszok száma 1998-ban szinte nullára csök
kent. Már 1994-ben is csak fiktív tüntetéseket soroltunk fel a kérdőívben, egy felté
teles részvételi hajlandóság iránt érdeklődve. Azt kértük a válaszadóktól, jelöljék 
meg, melyik tüntetésen vennének részt, és melyiket tartják politikai jellegűnek a 
felsoroltak közül. 1998-ban már egy ilyen kérdést sem tarthattunk relevánsnak. Az 
egyetlen olyan tettnek, amely még esetleg politikai aktivitásnak tekinthető, azt ta
láltuk, amikor valaki elkíséri a felnőtt családtagokat a szavazóurnákhoz. Ezt is csak 
a megkérdezetteknek kevesebb, mint 5 százaléka tette meg, 90 százalékuk semmi
féle aktivitást sem mutatott a választásokkal kapcsolatban. „Politikai aktivitás index” 
tehát nem készíthető, az aktivitásról rendelkezésre álló szórványos adatokat a politi
kai érdeklődés indexének függvényében fogjuk tanulmányozni.

A p o litika i érdeklődés összevont indexe

Az index a beszélgetések, rádióhallgatás/tévénézés, és a politikai iránti általános, 
illetve a választások iránti aktuális érdeklődés adatain alapul. E négy dimenzió vál
tozóin elért pontok összegéből tízfokú (0-9) skálát szerkesztettünk.9 A továbbiakban 
ezt a „politikai érdeklődés mutatót” használjuk fő függő változóként a politikai szo
cializáció kifejezésére.

Azt találtuk, hogy a nemnek és az iskolakörnyezetnek van némi hatása a politikai 
szocializáció e mutatójára. A nemek közötti különbségek általában nem szignifikán
sak, de kereszthatást mutatnak az iskolai környezettel. Az eloszlás „laposabb” az elit 
iskolákban, a skála felső végén magasabb értékekkel. A budapesti almintában — 
amelyet külön kezeltünk, hiszen ez adott lehetőséget arra, hogy az eredmények idő
beni változását összevessük -  nyilvánvaló különbség van a nemek között a különbö
ző környezetben működő iskolákban: a belvárosi iskolák kivételével a lányok ke
vésbé érdeklődnek a politika iránt, mint a fiúk (lásd a táblázatot).

Pedig mintánk szülei között -  aktív korú, többnyire fővárosi és mindenképpen nagyvárosi 
népesség lévén -  a politikai aktivisták aránya feltételezhetően nagyobb, mint az összlakos
ságban.
Az indexben összesített változók a következők: (1) a politikai beszélgetések aránya az 
összes témáról folytatott összes beszélgetés számához viszonyítva; (2) a rádióban és a tévé
ben követett hírműsorok gyakorisága; (3) kedvenc politikai műsor a tévében/rádióban; 
(4) a választások iránti érdeklődés; (5) drukkolni egy pártnak a választásokon; (6) a politika 
iránti általános érdeklődés kifejezése. (Az indexet Tomay Kyra készítette.)
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Nem Elit körzet Lakótelep Belváros (slum) Együtt

Fiúk 5,50 5,49 4,08 5,04

Lányok 4,66 4,00 4,29 4,31

Budapesti együtt 5,11 4,83 4,19 4,70

Teljes minta 4,86 4,32 4,22

Nem meglepő, hogy akik részt vettek valamilyen politikai aktivitásban, azok a poli
tikai érdeklődés skálájának magasabb fokán helyezkednek el. Ha az aktívak marok
nyi csoportját kiegészítjük azokkal, akik csak szimbolikusan cselekednek -  azaz 
beszélgetnek -  a választásokkal kapcsolatban, a mintának olyan tizedét kapjuk, 
amelyben a politikai érdeklődés 5,96 pontos, szemben a politikailag inaktív csoport 
4,29 pontos átlagával. Mindazonáltal jellemző, hogy a 800 válaszadóból kevesebb, 
mint tizen említettek bármilyen igazi politikai aktivitást, amelyben részt vettek a 
választási időszak alatt, és nem ők mutatják a legnagyobb érdeklődést a politika 
iránt. Ez az adat ugyan csaknem teljesen esetlegesnek tekinthető, mégis arra figyel
meztet, hogy a politikai aktivitás nem feltétlenül következménye a politikai érdeklő
désnek. Ebben a korcsoportban az átmeneti kapcsolatok, az egyedi családi háttér és 
sok más tényező befolyásolhatja a gyerekek és a tinédzserek politikai szocializáció
ját, és ennek sokféle dimenzióját.

Családi háttér és politikai érdeklődés
P olitika  a családban

A család nemcsak általában az elsődleges szocializációs közeg, de a politikai szoci
alizációban is elsődleges szerepe van. Minden mérésünk szerint a szülők a leggya
koribb partnerek a kamaszok számára a politikáról folytatott beszélgetésekben 
(2. ábra).
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2. ábra: A politikai beszélgetések gyakorisága partnerenként, 1991, 1994, 1998

Azt is tapasztaltuk azonban, hogy a rendszerváltás lelkesedését követően a fiatal 
tinédzserek visszatértek normális hétköznapi életükhöz, és még a szülőkkel való 
politikai beszélgetések is megritkultak, és ma már az a leggyakoribb, ha a gyerek 
senkivel sem beszél politikáról. Azok aránya, akik az iskolában beszélgetnek politi
káról kortársaikkal és/vagy tanáraikkal, a kilencvenes évek alatt drasztikusan csök
kent. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy ebben az átmeneti időszakban a család 
megtartotta szocializációs szerepét, mint ahogy a kortársak közötti baráti kapcsola
tok is, az iskola szerepe azonban változott, mivel ez az intézmény mélyebb átalaku
láson megy keresztül.

A válaszok módszertani szempontból is érdekesek. A különböző eszközökkel ka
pott eredmények (3. ábra) azt mutatják, hogy a politikáról való beszélgetésekről 
nyert adatok túlbecsülik a fiatalok politika iránti érdeklődésének mértékét. Ahány
szor csak erre vonatkozó mérést végeztünk, kevesebb, mint feleannyi válaszoló fe
jezte ki politika iránti pozitív érdeklődését közvetlen rákérdezésre, mint ahányan azt 
állították, hogy beszélgetnek politikáról. Az önbizalom azonban mindvégig töretlen, 
az érdeklődés csökkenése ellenére.
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3. ábra: A politikai érdeklődés változóinak összehasonlítása 1991, 1994, 1998
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Azt, hogy a család milyen mértékben befolyásolja a gyerek politikai érdeklődését, a 
szülők politikai érdeklődésére vonatkozó kérdéssel vizsgáltuk10. Az apákat említik 
leggyakrabban (66,6%) a politika iránt érdeklődő családtagként. Őket az anyák kö
vetik, magas százalékkal (53,1%). Más családtagok, mint testvérek vagy egyéb fel
nőttek jóval elmaradnak tőlük (a testvéreket 7,9% említi). Az anyák és az apák sze
repe között nem lehet nagy különbségről beszélni: mind a lányok, mind a fiúk mind
két szülővel beszélgetnek politikáról, bár a nemek közötti korábban említett különb
ségek itt megfordulnak (a fiúk az érdeklődő apák 47%-ával, a lányok 45%-ával; a 
fiúk az érdeklődő anyák 32%-ával, a lányok 40%-ával beszélgetnek). Ez a megfi
gyelés megfelel annak, hogy a fiúk általában közelebb állnak az apjukhoz, a lányok 
pedig az anyjukhoz, de a politikai szocializációval kapcsolatban ezt az összefüggést 
ebben a kutatássorozatban mértük először Magyarországon.

A gyerek érdeklődése függ a családtagokétól. Azok a válaszadók, akiknek csa
ládtagjait nem igazán érdekli a politika, a politikai érdeklődés skálán csak 3,49 
pontot értek el átlagosan, ez a szám 5,05 azoknak az esetében, akiknek családtagjai 
valamelyest érdeklődnek, és 6,88-ra ugrik azoknál, akiknek családtagjai a leginkább 
érdeklődnek a politika iránt. A családtagok politika iránti érdeklődése a fiatal kama
szok politikai érdeklődésének 18,7 százalékát magyarázza meg.

A szülők érdeklődésének és a válaszadók nemének kereszthatása a családon be
lüli személyközi kapcsolatok politikai szocializációra gyakorolt hatásának további 
vizsgálatára ösztönözhet.

10 A családi háttér indexeket Bognár Éva dolgozta ki, és ő készítette első elemzésüket is.
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A családi légkör

A családi légkör indexe olyan alapvető tényeket tartalmaz, mint a közös étkezések 
gyakorisága, vagy az, hogy hol érzik magukat a legjobban a gyerekek. Beleszámí
tottuk annak az esélyét is, hogy mennyire remélnek releváns választ a szüleiktől, ha 
„fontos” kérdéseket tesznek fel nekik. Elég meglepő, de a családi légkörnek ez az 
indexe önmagában nem bír magyarázó erővel a politikai szocializációban. Igaz 
ugyan, hogy a legrosszabb légkörnek nemcsak általános értelemben, hanem a politi
kai szocializációra nézve is rossz hatása van. Az ilyen rossz légkörű családokban a 
gyerekek átlagos pontszáma a politikai érdeklődés skálán 3,49, de a jobb légkör sem 
sokkal növeli, és a legjobb légkörű családban élőknél is csak 4,82 pont. Ez semmi 
újat nem ad ahhoz a korábbi magyarázathoz, amely a családtagok politikai érdeklő
désével magyarázta a politikai érdeklődést. Ismét megfigyelhető a válaszadók ne
mének szignifikáns hatása, amely a megmagyarázott szórásnak mintegy 10 százalé
kát adja.

Annak ellenére, hogy nem sikerült bizonyítani a családi légkörnek a politikai szo
cializációra való hatását, a kérdést nem tekintjük lezártnak. Az olyan komplex té
mákhoz, mint a családon belüli személyközi kapcsolatok, az általunk használt esz
közök meglehetősen kezdetlegesek és nem megfelelőek. Először a kapcsolatok és 
hatásaik finom struktúrájának elemzésére lenne szükség.

A szülők végzettségének hatása

Alapigazságként szokás kezelni, hogy a gyerekekre vonatkozó valamennyi kulturális 
változó függ a szülők iskolai végzettségétől. Erre alapoztuk azt a feltételezést, hogy 
a politikai szocializációt is befolyásolja. De meglepetéssel láttuk, hogy az apák vég
zettsége csak 2,2 százalékot, az anyáké pedig 3,2 százalékot magyaráz gyermekeik 
politikai érdeklődésének teljes szórásából, sőt, az apák hatása egyszerűen eltűnik, 
amikor más változókat is bevonunk az elemzésbe. Az anyák hatása megmarad azon 
az alacsony szinten, amelyen volt, főleg, amikor a válaszadó nemével együtt vizs
gáljuk: a gyenge hatást lényegében a magasabb végzettségű anyák érdeklődő fiai 
okozzák.

Mintánk azonban nem reprezentatív, így eredményeink csupán az érdeklődés -  
vagy a „gyanú” -  felkeltésére alkalmasak, kérdéseinkre csak alaposabb és erre a 
célra irányuló kutatás adhat választ. Mindenképpen figyelemre méltó, hogy bár a 
lányok az anyjukhoz, a fiúk az apjukhoz állnak közelebb a szülők közül, az anya 
hatása ebben az esetben mégis a fiúknál jelentkezik erősebben.

Elemzésünk tehát elakad egy felfedezetlen terület határán: a családon belüli poli
tikai attitűdöknél. Az egyetlen következtetés, amelyet levonhatunk, az, hogy ezek
nek van a politikai szocializáció különböző dimenzióira a legnagyobb hatásuk. Azt 
azonban nem tudjuk, hogyan jön létre ez a befolyás, és hogy milyen tényezők van
nak mögötte.



A politikai érdeklődés és a felnőtt világ más részeihez való viszony
Politika és a felnőtt világ egyéb dimenziói

1994-ben és 1998-ban a kamaszok attitűdjét érintő legátfogóbb kérdésként felsorol
tunk szavakat (ezek csaknem teljesen megegyeztek a két kérdőívben), és azt kér
deztük a hetedikesektől, hogy melyiket szeretik, melyiket nem szeretik közülük. 
(Azt.is válaszolhatták, hogy nem tudják eldönteni.) A hívószavak a következők vol
tak: pénz, iskola, osztály, cserkészek, hadsereg, párt, politika, választások, liberáli
sok, konzervatívok, szocialisták, vallás, erdélyiek, amerikaiak, zsidók, cigányok." 
Mint látható, a lista tartalmaz a tanulók hétköznapi valóságához közelálló szavakat, 
megjelöl egyes intézményeket és népcsoportokat, és szerepel benne néhány egyér
telműen politikai jellegű szó is.

A bizonytalan válaszadók aránya nagyban változik a lista mentén és egyes politi
kai hívószavak esetében 50 százalék fölé nő. A válaszoknak ez a szélsőséges elosz
lása (1998-ra vonatkozóan lásd a 4. ábrát) kizárta annak a lehetőségét, hogy a „sze- 
retem/nem szeretem” adatok alapján faktoranalízist végezzünk. Be kellett érnünk a 
„bizonytalan/ nem bizonytalan” válaszadók arányának tanulmányozásával. Ezeknek 
az adatoknak az elemzésével azt lehet megközelíteni, hogy a fiatal kamaszok a) mi
lyen mértékben érdeklődnek a felnőttek világának különböző dimenziói iránt, és b) 
hogyan strukturálják ezeket a dimenziókat. (Ezen okból a 4. ábra a „szeretem/nem 
szeretem” arány sorrendje helyett a „bizonytalan/nem bizonytalan” válaszok arányá
nak sorrendjét mutatja.)

Nem csoda, hogy az osztályról volt a legkönnyebb ítéletet mondani (bár a válasz
adók majdnem egyötöde ebben a kérdésben sem tudott dönteni). A válaszadók egy- 
negyede-egyharmada nem tudta megítélni az egyes nagyobb intézményeket (iskola, 
pénz, hadsereg, választások), de a politika megítélésére még ennél is kevesebben 
voltak képesek. Ez a fogalom a legnehezebben megítélhető fogalmakkal, azaz egyes 
politikai és nem politikai intézményekkel szerepel egy csoportban. Ezekről a válasz
adók egyharmada-fele nem tudott véleményt mondani.

Furcsának tűnhet, hogy a legnehezebben emberek csoportjairól (zsidókról, szoci
alistákról, erdélyiekről, konzervatívokról, liberálisokról) tudtak véleményt alkotni. 
Még érdekesebb, hogy két ilyen csoport viszont a bizonyossági sorrend közepén, 
illetve elején helyezkedik el: a cigányokról és az amerikaiakról van szó. Ezeket a 
különbségeket a kutatáson belül nem tudjuk mivel magyarázni; talán az emberekről 
való döntés kényesebb téma, mint intézmények megítélése. Ha elfogadjuk ezt a ma
gyarázatot, akkor a két kivétel a „közeli rosszfiúkat” (cigányok) és a „távoli jófiú
kat” (amerikaiak) jelképezné, és a fogalmak erős érzelmi töltete ösztönzi a határo
zott válaszadást. Természetesen nem feledhetjük, hogy a kifejezetten politikai fo
galmak nemcsak, hogy zavarba hozóak, de valószínűleg kevésbé is ismertek a fiatal 
kamaszok számára -  annak ellenére, hogy egy részük szerepel a tantervi követelmé
nyekben. 11

60 Csákó Mihály—Berényi Észter-Bognár Éva-Tomay Kyra

11 A listát a politikai köznyelv változásainak nem rendszeres megfigyelése alapján kellett 
változtatnunk: így a „rendszerváltás” szó csak az 1994-es listán szerepelt, 1998-ban felvál
tottuk a „parlament” szóval, és új hívószóként bekerült a „rendőrség” is.
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4. ábra: Szereti/Nem szereti/Nem tudja eldönteni -  hívószavak listája

MIRŐL MENNYIEN TUDJÁK, HOGY SZERETIK-E? -  1998 
A „DÖNTÉSKÉPESSÉG” NÖVEKVŐ RENDJÉBEN
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Egy kognitív struktúra feltárása érdekében faktoranalízist alkalmaztunk a „bizony- 
talan/biztos” válaszokra. Ennek eredményeként mind 1994-ben, mind 1998-ban két 
„politikai” faktor vált nyilvánvalóvá: az egyik faktor legfontosabb elemei mindkét
szer a politikai irányzatok, mint „liberális”, „konzervatív”, „szocialista”. A hívósza
vaknak ez a csoportja világosan elválik az általános, hivatalos vagy intézményi fo
galmaktól mint „politika”, „párt”, „választás” (valamint 1994-ben a „rendszerváltás” 
és 1998-ban a „parlament” szavaktól). A diákok hétköznapi életével kapcsolatos 
kifejezések, mint az „iskola” és az „osztály” a többitől elkülönülő faktort alkotnak, 
megjelenítve így a gyerekek és a felnőttek világának nyilvánvaló különbségeit.

A konkrét politikai hívószavakra való reagálás elemzésének eredménye nagyjából 
megfelel a politikai érdeklődés vizsgálatakor levont következtetéseknek. A csopor
tok és az intézmények közötti különbség még hangsúlyosabbá válik. Ez az eredmény 
változatlan, amióta a politikai változásokkal közvetlenül együttjáró zűrzavar elmúlt. 
1998-ban a 13 éves válaszadók a válaszok bizonyosságának ugyanazt a fokát, a 
konkrét politikai fogalmak iránti szimpátiának pedig nagyjából ugyanazt a fokát 
mutatják, mint a megfelelő korosztály 1994-ben.
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Különbségként említhető, hogy a választásokat és a konzervatívokat valamivel 
többen szeretik 1998-ban. Az egyetlen meglepő különbség a pártokkal kapcsolatos: 
1998-ban 10 százalékkal kevesebben tudták eldönteni, hogy szeretik-e, mint a meg
előző választási évben. Ez a különleges eltérés adatainkban azt mutathatja, hogy 
ezen a ponton (talán a pártok közötti, korábbinál élesebb csatározások láttán) valódi 
bizonytalanság húzódik meg az adatok mögött, nem pedig ismerethiány.

Az olyan ellentmondások, mint az, hogy miközben 25 százalékról majdnem 33 
százalékra emelkedett azok aránya, akik szeretik a „választások”-at, a „párt” szó 
továbbra is csak 10 százalékban kelt szimpátiát, ismét arra utalnak, hogy a 13 évesek 
fejében a politikai fogalmak még elég kialakulatlanok, és nem alkotnak többé- 
kevésbé logikus struktúrát. Éppen a párttal szembeni elbizonytalanodás láttán felme
rülhet ugyan, de kutatásunk nem kínál adatokat annak alátámasztására, hogy a ma
gyar felnőtteknek a politikával szembeni kiábrándultsága -  amelyről annyi szó esett 
már -  a kilencvenes évek folyamán negatívan befolyásolhatta-e az új nemzedék po
litikai szocializációját. Ez természetesen lehetséges, de a kérdés eldöntéséhez továb
bi kutatásokra lenne szükség.

A másság iránti attitűdök

A más nemzeti és etnikai csoportok iránti attitűdöknek mindig is nagy, gyakran po
litikai jelentőségük volt Európában, különösen Kelet-Európábán. A gyerekek hama
rabb megtanulják ezt, mielőtt tisztában lennének a politika szó jelentésével. Ha An
na Melich (1979) egy kutatásban joggal vizsgálta: „Comment devient-on Suisse?”'2, 
még bonyolultabb megérteni azt, hogy hogyan válik valaki magyarrá -  Magyaror
szágon, Erdélyben, a Vajdaságban, Szlovákiában vagy éppen Amerikában. Ez indo
kolja, hogy a világnak ezen a részén a nemzeti érzelmeket és a más nemzeti vagy 
etnikai csoportokhoz való viszonyt oly sok kutatás feszegeti.

A mi kutatásunk, anélkül, hogy ez a téma állt volna a középpontjában, szintén 
tartalmazott néhány ezzel kapcsolatos kérdést. A válaszadókat megkértük, hogy vá
lasszanak 3 szobatársat egy nyári táborban a felsorolt különböző nemzeti/etnikai 
csoportok közülb . A kérdőív más helyén megkértük őket, hogy írják le, mit jelent 
számukra a „zsidó” illetve a „cigány” szó. Végül -  mint láttuk -  4 hívószó etnikai 
csoportra vonatkozott a már elemzett szimpátia/antipátia-kifejezésnél is.

A szobatársválasztás módja -  az, hogy csak hármat választhattak -  eleve beszű
kítette a kérdezettek önkifejezési lehetőségét. Majdnem mindenki (2,3% kivételével) 
választott amerikait, a szoba másik két helyét főleg németekkel és franciákkal „töl
tötték be”; 17 százalék választott svéd, ugyanennyi pedig kínai szobatársat. Az utób
bi tényből további kérdések következhetnek, mivel Magyarországon újabban jelen
lévő, sokféleképpen elkülönülő és egyértelműen azonosítható kisebbségről van szó.

Az esetek majdnem egyötödében az amerikai és a német mellett választottak ke
vésbé „népszerű” csoportot is a kérdezettek, de csak elenyészően voltak (2,5%), akik 12 *

12 Hogyan lesz az ember svájci? A mű egy részlete „A személyiség és a szocializációs folya
mat közötti kölcsönhatás” címmel magyarul is megjelent (Szabó-Csákó 1999: 162-202).

lj Amerikai, arab, cigány, francia, kínai, lengyel, német, nigériai, orosz, román, svéd, szlovák, 
zsidó.

Csákó Mihály-Berényi Észter-Bognár Éva-Tomay Kyra
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a trenddel teljesen ellentétesen mindhárom szobatársukat a lista rangsorának máso
dik feléből választották. Ami a részleteket illeti, az elég meglepőnek tűnik, hogy a 
cigányokat gyakrabban választották (7%), mint a zsidókat (2%), mivel egyéb adata
ink nem támasztják alá, hogy a fiatal kamaszok körében a cigányokkal többen ro
konszenveznének, mint a zsidókkal. Az egyetlen feltevés -  inkább egyszerű találga
tás -  erre vonatkozóan az lehet, hogy a cigány válaszadók maguk gyakran választ
hattak cigány szobatársat, míg a zsidóknál a választás nem így működik.

Ellenőriztük, hogy van-e politikai vonatkozása annak, hogy valaki a leggyakoribb 
amerikai-német-francia összeállítást jelöli meg, de a politikai érdeklődés mutatójával 
nem találtunk szignifikáns kapcsolatot. A leggyakoribb választ adók átlagosan 4,42 
pontos, a „deviáns” választ adók 3,89 pontos, a vegyesen választók pedig 4,61 pon
tos politikai érdeklődést mutattak. Az a tény azonban, hogy a „deviáns” és a „ve
gyes” válaszok nem ugyanolyan távolságban vannak, és nem ugyanolyan irányban 
térnek el a leggyakoribb válaszoktól, azt a feltevést sugallja, hogy ezek nem az átla
gos viselkedéstől való eltérés kisebb vagy nagyobb fokát -  azaz fokozatait -  jelen
tik, hanem két különböző típusú devianciára utalnak. Az egyiket, a nagyon deviáns 
választ így kevésbé politizáltnak és inkább nemzeti/etnikai indíttatásúnak, a másikat, 
a kevésbé eltérőt -  éppen ellenkezőleg -  nyitottabbnak és politizáltabbnak tekinthet
nénk, mint az átlagos (és tömeges) viselkedést. Ismét csak további kutatások bizo
nyíthatják be, hogy van-e kapcsolat a nemzeti/etnikai mezőn belüli személyes vá
lasztás és a politikai szocializáció között.

A cigányokra és a zsidókra vonatkozó nyitott kérdések lehetővé tették, hogy tole
rancia-mutatókat képezzünk.14 A legfontosabb eredmény az, hogy a két csoport 
iránti attitűdök teljesen különbözőek. Míg a válaszadóknak csak egyharmadáról volt 
eldönthető, hogy toleráns vagy intoleráns a zsidókkal szemben, a cigányok esetében 
ez az arány 75 százalék. Nem tudjuk, hogy a kamaszokat kevésbé érdeklik-e a zsi
dók, vagy kevésbé szeretnek róluk véleményt formálni, csak azt tudjuk, hogy az 
egész mintának kevesebb mint 10 százaléka, a kérdésre válaszolóknak pedig keve
sebb, mint egyharmada mutatta jelét annak, hogy intoleráns a zsidókkal szemben. A 
cigányokkal szemben viszont az egész mintának több mint egyharmada, a kérdésre 
válaszolóknak pedig a fele mutat intoleranciát! Szabó és Örkény (1998: 204) ha
sonló eredményre jutott középiskolások körében: 69 százalékuk „nem szereti” a ci
gányokat, míg csak 30 százalékuk mutat negatív érzelmeket zsidók irányában. Ezek 
az adatok arra mutatnak, hogy Magyarországon a bűnbak szerepét a zsidóktól átve
szik a cigányok. (Az 5. ábra a zsidókkal és a cigányokkal szemben kifejezett intole
rancia15 összegének kétdimenziós eloszlását .mutatja be.)

Másrészről, ez nem jelenti azt, hogy a kifejezésre juttatott tolerancia mértéke is 
különbözne a két csoport esetében. A három lehetséges pont (szobatársválasztás, a 
„ki a zsidó/cigány” kérdésre és a „szeretem/nem szeretem” kérdésre adott válasz) 
összeadása alapján azt találtuk, hogy a minta fele sem a zsidók, sem a cigányok felé

14 A tolerancia és intolerancia indexeket Berényi Eszter készítette és elemezte.
15 A csoporttal szembeni tolerancia/intolerancia a definíció-szerű kérdésekben nem volt a 

kérdés tárgya: az elemzésben azokat a válaszokat vettük figyelembe, amelyek kéretlenül is 
egyértelmű jelzést tartalmaztak egyikre, másikra vagy mindkettőre. A hívószavak esetében 
természetesen a szeretem/nem szeretem számít.
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nem mutat toleranciát. Durván 20 százalékuknál tapasztalható tolerancia a cigányok, 
és ennek mindössze fele (10%) esetében a zsidók irányába. (A maximális, de még a 
közepes tolerancia-pontszám esélyét is nagymértékben csökkentette persze az ame
rikaiak iránti megkülönböztetett vonzalom a szobatárs választásban.) Végül is, ek
képpen a tolerancia közel szimmetrikus eloszlása egészíti ki azt az aszimmetrikus 
képet, amelyet a zsidók és a cigányok iránti intolerancia eloszlása mutatott.

5. ábra: Az intolerancia foka a zsidókkal és a cigányokkal szemben, 1998

Csákó Mihály-Berényi Észter-Bognár Éva-Tomay Kyra
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Az általános képen belül a lányok toleránsabbnak tűnnek a fiúknál, habár szignifi
káns eredményt egyedül a cigányokkal kapcsolatos tolerancia mérésekor kaptunk. 
Az iskolakörnyezetet tekintve a cigányokkal szembeni tolerancia magasabb, az in- 
tolerancia pedig alacsonyabb a slumos belvárosi iskolákban, míg az elit iskolákban a 
zsidókkal kapcsolatos tolerancia nagyobb, mint máshol. Ez a megfigyelés megfelel a 
várakozásnak, mivel az elit iskolákban feltételezhetően több zsidó, míg a rossz álla
potú belső kerületekben több cigány tanuló van, mint máshol.

Nyitott kérdés marad, hogy a politikai érdeklődés nagyságának van-e hatása a to
lerancia és az intolerancia mértékére. A politikai érdeklődés átlagait a tolerancia 
különböző szintjeivel összevetve a zsidók esetében nagyon csekély, a cigányok ese
tében pedig semmilyen hatást nem találtunk. Nem találtunk hatást az intolerancia 
szintjeinek vizsgálatakor sem.

A cigányok irányában megnyilvánuló magasabb tolerancia értékét nyilván torzítja 
az, hogy mennyien választották őket szobatársnak. Az, hogy ebben a csoportban a
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politikai érdeklődés szintje alacsonyabb (habár itt az alacsony esetszám megakadá
lyozza az ítéletalkotást), és az, hogy nincs nyoma semmilyen általános kapcsolatnak, 
megint arra utalhat, hogy távolság van az etnikai és a politikai dimenzió között.

N yilvános esem ények

A Percheron-iskola nyomdokain haladva kutatásunkban megpróbáltuk feltárni a 
szocializációnak olyan oldalait, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a politikai 
érdeklődéshez. Olyan időszakban, amikor a politikai és a gazdasági változások a 
bűnözés (autórobbantás, maffiaháborúk, stb.) új és jól látható jelenségeivel jártak 
együtt, azt gondoljuk, természetes, hogy a fiatal kamaszok érzékenyek legyenek 
ezekre a jelenségekre, és saját reakciót alakítsanak ki velük kapcsolatban.

Egy fiktív szituációra vonatkozóan öt zárt és egy nyitott lehetőséget adtunk a gye
rekeknek: „Mit tennél, ha egy autó felrobbanna az utcában, ahol laksz?” 16 A leggya
koribb válasz az volt, hogy „szólnék a rendőrségnek”, illetve, hogy „szigorúbb tör
vényekre lenne szükség”. A megoszlás azt mutatja, hogy a közintézmények hamar 
eszébe jutnak a tinédzserek ezen korosztályának, míg a gyerekesebb-technikaibb 
megoldást („megtiltanám, hogy parkoljanak az utcában”) választották a legritkáb
ban. A közügyek intézésében való részvételt illetően a két nembeli fiatal tinédzserek 
világosan eltérő attitűdöt mutatnak: a lányok sokkal hajlamosabbak arra, hogy a 
rendőrségre támaszkodjanak, és kevésbé arra, hogy bármilyen önvédelmi cseleke
dethez folyamodjanak (a környékbeliekből álló önvédelmi fegyveres polgárőrséget 
hozzanak létre).

Az „egyéb” válaszok minden kutatásban a legkevesebb és a legkevésbé érdekes 
adatot szokták tartalmazni. Esetünkben azonban ezek a válaszok igen sokatmondó- 
ak, mert nagy számúak, és értelmezésünk szerint ez a sok „egyéb” válasz azoktól 
érkezett, akik a legnyitottabb gondolkodásúak és a leginkább készek arra, hogy a 
közügyekben kezdeményező szerepet töltsenek be. Tudjuk, hogy az általunk tanul
mányozott korosztályban sok választ gyakran egyszerűen viccnek szánnak. De ha a 
politikai érdeklődés mértékével vetjük össze őket, ez megerősíti várakozásunkat 
(lásd a 6. ábrát). A politikában legkevésbé és leginkább érdekelt csoportot világosan 
szét lehet választani egyrészt a rendőrségi megoldást választók, másrészt pedig az 
„egyéb” kategóriába eső személyes megoldást kereső válaszuk alapján.

Be kell látnunk, hogy mindezekkel a megfigyelésekkel együtt is az eloszlások ál
talános tendenciája ugyanolyan marad a tinédzserek különböző csoportjainak ese
tében. Az általunk vizsgált különbségek variációk egy témára, nézzük akár a politi
kai érdeklődés fokát, vagy a felnőtt világ egyes kiemelkedő eseményeire való re
akciókat.

16 Válaszlehetőségek (rövidítve): 1 -  Szólaljon fel a képviselő szigorúbb törvényekért. 
2 -  Tüntetni állami védelemért. 3 -  Az ott lakóknak önvédelmi csoportot szervezni. 
4 -  A rendőrségre hagyni. 5 -  Megtiltani az utcában a parkolást. 6 -  Egyéb, mégpedig:......



6. ábra: Felnőtt események és politikai érdeklődés
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MIT KÉNE TENNI BOMBAMERÉNYLET ELLEN?
-  A POLITIKAI ÉRDEKLŐDÉS SZÉLSŐ FOKAI SZERINT, 1998
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Az autórobbantás és a politikai érdeklődés közötti összefüggést tekinthetjük a 
percheron-i elméletet megerősítő ténynek is. Kutatásunkon belül akad még néhány 
olyan tény, amely szintén alátámasztja ezt.

A kamaszok környezetükkel szembeni attitűdjének feltérképezéséhez megkér
deztük őket, hogy részt vesznek-e, vagy szeretnének-e részt venni bizonyos szerve
zetekben. Az iskolában vagy az iskola által létrehozott (sportklub, színjátszó kör) 
szervezeteket mellőzve az elemzést az ifjúsági szervezetekre -  cserkészek, úttörők -  
és néhány, a kamaszok számára is elérhető felnőtt intézményre korlátoztuk, mint 
amilyenek a hagyományőrző vagy a kisebbségi szervezetek. Az ezekre irányuló at
titűdök megfigyelése azt mutathatja meg, hogy hogyan vonódnak be a fiatal kama
szok fokozatosan a felnőttek világába. Fokozatoknak tekinthetjük, ha valaki lega
lább egy ilyen szervezetben részt vesz, illetve szeretne részt venni vagy pedig nem 
vesz részt. A fokozatok alapján létrejövő kategóriákban a politikai érdeklődés foká
nak variancia-analízise gyenge, de szignifikáns összefüggést mutat (eta=0,124, 
p=0,023), ami arra utal, hogy minél inkább részt vesz valaki a felnőtt tevékenysé
gekben, annál nagyobb érdeklődést tanúsít a politika iránt.

A felnőtt világhoz való közeledés egy másik jele bizonyos témáknak a tinédzse
rek beszélgetéseiben való megjelenése. Ilyen érzékeny, felnőtt témaként kezeltük a 
családi ügyeket, a különleges anyagi vagy pénzügyi jellegű témákat. Ebből követke
zett az a hipotézisünk, hogy minél inkább beszélget ezekről a kamasz, annál inkább
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érdeklik a politikai ügyek is. A Pearson féle korreláció ebben az esetben is gyenge, 
de szignifikáns a két változó között (r=0,163; p=0,000).

Nem gondoljuk, hogy Percheron elméletét be lehet bizonyítani egy nem erre a 
célra tervezett és készített kutatással. (Részben az együttjárások gyengeségére is ez 
ad magyarázatot.) Mindazonáltal meggyőző, ha egy elmélet még ilyen körülmények 
között is helytállónak mutatkozik.

Összefoglalás

Három felmérés készült három választási évben, amelyek a korai politikai szociali
zációt kutatták a kilencvenes évek Magyarországán. A kutatások nem reprezentatív, 
hanem az iskolai környezet által strukturált mintát alkalmaztak. A jelentős részben 
hasonló eszközöket és módszereket használó kutatások azt sejtetik, hogy a politika  
iránti érdeklődés csökkent a fiatal magyar kamaszok körében a kilencvenes évek 
elejéhez képest. Tanulmányunk főleg az 1998-as kutatás első eredményeit közli és 
néhány ponton összehasonlítja a három kutatást. Az eredmények egyike sem teljes. 
A regionális különbségek még mindig elemzésre várnak, csakúgy, mint az iskolai 
környezet adatai. A nyitott kérdések szövegeinek elemzése remélhetőleg még jobb 
rálátást enged majd a politikai szocializáció folyamatára. Ezek mind előfeltételei az 
1991-es, 1994-es és az 1998-as eredmények részletesebb összehasonlító elemzésé
nek.

Az első elemzések azt mutatják, hogy a politikai fogalmak, érzelmek és attitűdök 
gyakran homályosak és ellentmondásosak a fiatal kamaszok fejében. Nem vesznek 
részt politikai tevékenységekben, kivéve, ha ehhez kedvező indítást nyújt egy ilyen 
szempontból különös családi háttér. Nemcsak, hogy kevésbé érdekli őket a politika, 
de a 13 éves magyaroknak az évtized során szemmel láthatólag negatív attitűdjük 
alakult ki a politikával kapcsolatban. Ez az alapvető tendencia nem akadályozza meg 
őket abban, hogy állást foglaljanak néhány egyedi esetben, amelyet ők nem politi
kainak fognak fel.

Az Annick Percheront követő elméleti megfontolásokra építve, a kutatássorozat 
újabb adalékokat talált Percheron elméletének alátámasztására is. A politikai szocia
lizáció fő indexe gyenge, de szignifikáns kapcsolatban áll a kamaszoknak a felnőttek 
világa iránti attitűdjével. Anélkül, hogy elmerültünk volna a politikai szocializáció 
részleteiben, az elemzés máris felvetett néhány olyan hipotézist, amelyek további 
kutatások kiindulópontjai lehetnek.
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Szabó Laura

EGYEDÜL VAGY KÖZÖSBEN?
K ét H arg ita  m egyei község  gazdálkodási fo rm áinak  
összeh aso n lító  e le m z é se 1

A szocialista-kollektivista mezőgazdaság felbomlása után Székelyföld falvaiban 
eltérő gazdálkodási gyakorlatok alakultak ki: egyes településeken a téeszek nem 
semmisültek meg, hanem átalakultak más társulási formává, máshol pedig nyoma 
sem maradt az egykor létező téeszeknek. Ez figyelhető meg két Hargita megyei köz
ség esetében. Csíkszentmártonban a visszakapott földek egy részét tagosították, a 
téesz helyében két társulás jött létre, és a szántóterületeken közös gazdálkodás fo
lyik. Ezzel ellentétben Kászon községben még mindig a hagyományos gazdálkodás 
élvez elsőbbséget2.

Az átalakulások nyomán fellépő romániai mezőgazdasági válság nem egyedülálló 
(Harcsa-Kovách-Szelényi 1994; Kasimis-Zacopoulou 1993). A kilencvenes évek
ben bekövetkezett gazdasági-társadalmi változások a falvak életét is átalakították. 
Az ipari munkanélküliség következtében a falvak lakosságának egy része elvesztette 
az ipari munkahelyéről származó jövedelmét. Mezőgazdaságból megélni csak na
gyon kevesen tudnak. A többség a mezőgazdasági önellátás szintjén maradt, de csak 
kistermelésből nem tudja létfenntartását biztosítani. Az országban létező gazdasági 
válság, a piaci-kereskedelmi követelmények, valamint a lakosság többsége által 
birtokolt szűk kis parcellák nem teszik lehetővé a piacra termelést.

Milyen tényezők hatására alakultak ki a közös gazdálkodás form ái és jö ttek létre 
társulások Csíkszentmártonban, vagy váltak dominánssá Kászonban az egyéni gaz
dálkodási stratégiák, annak ellenére, hogy ugyanabban a megyében, ugyanazon a 
vidéken található a két község? Ez a kérdés vetődött fel bennem azon a kutatáson, 
amely 1994/95 nyarán kezdődött: ekkor indult el két Hargita megyei község, Kászon 
és Csíkszentmárton összehasonlító tanulmányozása, és ezt folytattuk 1996-ban is3.

1 A szakdolgozatom cikk-formába öntéséhez sokat segítettek Bálint Ildikó, Borboly István, 
Csite András, Horváth Gergely Krisztián, Kovách Imre, Nagy Réka, Őri Gabriella, Szántó 
Zoltán és Tóth András. Köszönöm a segítségüket.

2 Hagyományos gazdálkodáson a harmincas, negyvenes évek gazdálkodási stratégiáit értem. 
Itt miután mindenki visszakapta nadrágszíj nagyságú földparcelláját, ezt ősi földművelő 
eszközökkel próbálja megművelni egyre nagyobb erőfeszítéssel.

3 A részletes kutatási beszámolót lásd Neményi 1995.

Szociológiai Szemle 2000/1. 69-87.
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Csíkszentmárton, az élenjáró falu4 5
H agyom ányos p a ra sz ti gazdálkodás

Csíkszentmártonban nem volt uradalom, mint a legtöbb székely faluban. A gazdák 
átlagosan 2M hektár földet birtokoltak, és nagygazdának azt tartották, aki ennél több 
földdel rendelkezett. Mindenki egyénileg gazdálkodott kiváló földminőségű parcel
láján. A megtermelt kultúrák a búza, árpa, zab, burgonya, rozs, kender; és ezekkel a 
terményekkel nem piacoltak, hanem beszolgáltatták az államnak. A növényter
mesztés mellett állattenyésztéssel is foglalkozott a lakosság. A székelyföldi falvak 
egyik jellegzetessége a közbirtokosság, és ennek nagy jelentősége volt a lakosság 
megélhetésében. Ebben a faluban is az erdő és a legelő volt közbirtokosságban3.

Mivel nem volt uradalmi birtok, a földreformok (1921-es, 1945-ös) nem érintet
ték a falu gazdasági struktúráját. Annál inkább megérződött a 1940-44-ben bekö
vetkezett változások súlya nem csak Szentmártonban, hanem egész Székelyföldön. 
Egyik napról a másikra megváltozott az állam viszonyulása a magángazdákhoz. A 
magyar világ fellendítette a falu gazdaságát, mivel sokan részt vettek a gazdatanfo
lyamokon. Ekkor építették Szentsimonban, egy Szentmárton melletti faluban, a ke
ményítőgyárat, amely fellendítette a burgonyatermelést, mivel már akkor jól megfi
zették a gazdáknak ezt a terményt. 1945-ben kezdődött a beszolgáltatás, ami meg
terhelést jelentett a gazdálkodásból élőknek, de a kulákosítás nem öltött olyan drasz
tikus méreteket ebben a községben, mint máshol.

Az 1948 utáni állami politika az volt, hogy a gazdáktól minél több terményt ve
gyenek el, ellenőrzés alá vonják a paraszti gazdálkodást, a parasztokból mezőgazda- 
sági munkásokat formáljanak. Ezt szolgálta a kvótarendszer. Az állami politika ki
követelte a lakosságtól a beszolgálandó termékmennyiséget, de nem tudta átalakítani 
a hagyományos parasztgazdálkodás stratégiáit, a munkavégzés formáit, a parasztok 
mentalitását Szentmártonban sem.

A kollektivizálás6

A szocialista gazdálkodási formák már az ötvenes évek végén kialakultak. Ez abban 
nyilvánult meg, hogy néhány ember összetársult, és szövetkezeti formában próbált 
gazdálkodni. 1962 márciusában drasztikus gyorsasággal hajtották végre a kollektivi
zálást, amely felbomlasztotta az addig létező tulajdonviszonyokat. Szentmártonban a 
gazdák akarata ellenére, külső kényszer hatására egy téesz alakult és a falu lakossá
gának többsége kollektivista lett. Magángazdaként 3^1 személy szerepel az adónyil
vántartásban, de kis földparcellán gazdálkodtak és nem termeltek piacra.

4 A statisztikai adatok az Évi statisztikai beszámolókból (1993, 1994) és a Falufiizetekbö 1 
(1965, 1975, 1985, 1993, 1994, 1995) származnak.

5 Mindenkinek tételeket számoltak ki az erdőből, attól függően, hogy mekkora földterületet 
birtokolt és a tételek szerint kaptak az erdőből fát, amit később eladhattak.

6 A felhasznált adatok a téesz évvégi beszámolókból származnak.
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A szentmártoni téesz a kollektivista mezőgazdaság élenjáró gazdasága volt egé
szen 1989-ig. Ezt több tényezőnek köszönhette. Nagy, és jó  minőségű földterületen 
gazdálkodott7. Búzát kizárólag a téesz területein termesztettek és nagy hangsúlyt 
fektettek a burgonyatermesztésre, mivel az a vidék erre a legalkalmasabb. A téesz- 
ben előállított minőségi burgonyavetőmaggal az egész országot ellátták. A 
szentmártoni téesz szarvasmarha, sertés és baromfi tenyésztéssel foglalkozott. Az 
állattenyésztési farmon dolgozók munkakönyves alkalmazottak voltak és pénzbeli 
juttatást kaptak. Júniusban-júliusban naponta több mint 5000 liter tejet forgalmaztak 
a Csíkszeredái Tejipari Vállalaton keresztül, és a pénzbevételt a téesz hasznosította. 
Nagyon fellendült az állattenyésztésen belül a baromfitenyésztés. Kezdetben 20-30 
nőnek biztosította a munkahelyet, de az alkalmazottak száma 1989-ig csaknem 100- 
ra növekedett. Mivel az állam bőségesen jutalmazta a terméseredményeket, a 
szentmártoni téesz egyre több pénzből tudott gazdálkodni. Az újabb befektetéseket 
visszafordították a gazdálkodásba, és az nyolcvanas évek végére kimondottan nagy
üzem jellege kezdett lenni a téesznek. A vezetőtanácsba 25-30 személy tartozott, és 
ez volt a döntéshozó szerv, amely a havonta tartott közgyűléseken beszélte meg a 
fontosabb kérdéseket. A tényleges döntéshozatal az elnök kezében volt, ő döntött a 
szakmai, technikai kérdésekben egyaránt. Az elnök határozottsága nagymértékben 
hozzájárult a téesz jó  gazdálkodásához; és a sikerélmény összefogta a téeszben dol
gozókat és a vezetőséget. A téesznek fontos részlege volt a gépállomás, amely 
1981-89 között élte fénykorát: négy községet szolgált ki, köztük Kászont is. Az al
kalmazottak száma ekkor érte el a maximumot: a gépállomás 279 személynek nyúj
tott munkalehetőséget.

Szentmártonban a burgonya uralta a háztáji termelést, mivel a románok abban az 
időben is helyben felvásárolták. így egyes családoknak a burgonyatermesztés már 
akkor jövedelempótló tevékenységet jelentett, de a kis területek miatt piacra elenyé
sző arányban termeltek, és a téesznek sem volt érdeke a háztáji támogatása. Ezen a 
vidéken nem alakult ki a téesz és a háztájik egymást kisegítő-támogató kapcsolata, 
mint Magyarországon (Márkus 1991; Kovách 1988; Harcsa-Kovách-Szelényi 
1994).

Az eddigiekből arra a következtetésre jutottam, hogy a téesz jó  működése példa
szerű volt a szentmártoni lakosság szemében. A szentmártoni téesz pedig azért gaz
dálkodott sikeresen, mert: 1. jó  minőségű földeken gazdálkodott; 2. a gazdák -  a 
tagság -  kiállt a téesz mellett és teljes munkaerő befektetéssel dolgozott; 3. kialakult 
egy olyan vezetőség, amely nem csak megkövetelte a munkához való hozzáállást, 
hanem különböző díjazásokkal ösztönözte is a tagságot erre. Ezek együttesen já ru l
tak hozza a téesz sikeréhez és ahhoz, hogy az emberek felm érjék a közös gazdálko
dás előnyeit.

1 Szentmártonban a hetvenes évek kivételével a téesz birtokolta a kaszálók több mint 50 szá
zalékát. A szántóterület aránya egyre növekedett és 1980-ban a szántók 80,49 százaléka té
esz tulajdonban volt.
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A rendszerváltás

1989/90-ben nem történtek látványos átalakulások a mezőgazdaság területén. A té- 
esz struktúra nagyvonalakban megmaradt. Az 1940/42-es törvényrendelet alapján 
lehetőség nyílt arra, hogy a téeszen belül minden tag kaphasson 50 árat, vagy pedig 
járandóságot az 50 ár után. 1990 decemberében minden helységben felszámolták a 
téeszeket. Néhány faluban, Szentmártonban is, akadálymentesen ment végbe az át
alakulás, mert a volt téesz-vezetőség megakadályozta, hogy a gazdák széthordják a 
volt téesz vagyonát. Az 1991/18-as törvény megjelenése után Szentmártonban nem
csak a 10 hektár szántó egyenértéket lehetett visszaigényelni, hanem a ledolgozott 
munkanapok után vagyonrészt is. Szentmárton faluban a téesz földjeinek egy részét 
nem osztották szét egyéni gazdák között, hanem két társulást alakítottak. Először a 
Burgabotek társulás alakult meg, utána a Testvériség. Aki igényelte, annak kimérték 
és kiosztották a visszaigényelt földjét. Szentmárton határában a földminőség hármas 
tagolódású: 1., II. és III. osztályú. A visszaigényelt földeket ennek függvényében 
osztották ki. Mindenki tudta, hogy hány hektárja volt I., II. és III. osztályú földben. 
Az összes I. osztályú földrészből kimérték neki, amennyi járt, ki a II. osztályúból és 
a III. osztályúból is. így nem azt a földet kapta vissza, amit annak idején beadott, 
hanem azt, amit a társulás kimért a kiosztásra elkülönített részből. Ezért nem apró- 
zódtak szét a földparcellák. A Falufüzet 1993 adatai alapján a gazdák 74,23 százalé
ka kevesebb mint 1 hektár szántóval rendelkezik, és 57,57 százaléka pedig kevesebb 
m int 0,5 hektárral. A birtokolt szántóterületek alapján kiszámítható, hogy az egyéni 
gazdák legkevesebb 83,2 hektárt és legtöbb 147 hektárt birtokolnak az összes 2320 
hektár szántóból. A két társulás összesen 816 hektár szántót művel. így tehát az ki
lencvenes évek elején (1992, 1993) az összes szántóterület legkevesebb 38,75 szá
zalékát és legtöbb 41,50 százalékát művelték. Ez az arány ma sem éri el az 50 szá
zalékot.

Mai gazdálkodási formák Csíkszentmártonban

Románia mezőgazdasága a téesz uralta periódusra épül. Az országban létező gazda
sági válság, a piaci-kereskedelmi követelmények, valamint a lakosság többsége által 
birtokolt szűk kis parcellák nem teszik lehetővé a piacra termelést. Összehasonlítás
képpen említem meg, hogy míg 1990-ben az átlagos megművelt területnagyság 
Ausztriában 57 hektár, Angliában 109 hektár, Franciaországban 44 hektár, Németor
szágban 29 hektár, addig Romániában átlagosan 2 hektárt művelnek meg háztartá
sonként (Traian 1996). Közismert tény a falvak elöregedése8 és az is, hogy a ma
gántulajdonban levő földek nagy részét az idős, 60 év feletti lakosság birtokolja, 
akinek nincs fizikai ereje a földek megművelésére, és nincs a nyugdíján kívül más 
pénzjövedelme. Ők vezetik Csíkszentmártonban is a legnagyobb arányban létező 
önellátó családi parasztgazdaságokat. Az önellátó családi parasztgazdaságok mellett 
azonban már új formák is megjelentek, a vegyesgazdaságok, valamint a társulási 
gazdálkodási formák.

8 1992-ben a falusi lakosság 22,2 százaléka 60 évnél idősebb.
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Önellátó családi parasztgazdaságok

Az önellátás mai formái különböznek a hagyományos értelemben vett önellátástól, 
amikor minimális pénzkiadásra volt szükség, mivel a háztartások szükségleteik 
függvényében mindent előállítottak. A mai gazdasági-társadalmi viszonyok nem 
teszik lehetővé az ilyen típusú önellátást. Ma is igyekeznek mindenből egy kicsit 
termelni ezek a háztartások, ellenben a megélhetésükhöz szükség van egy bizonyos 
pénzjövedelemre is (ez általában a téesz nyugdíj vagy a burgonyapénz és tejpénz), 
amelyből különböző kiadások mellett a vegyszereket is meg tudják vásárolni. Az 
1991/18-as törvény megjelenése után Szentmártonban kimérték a földparcellákat, de 
még nem telekkönyvezték és nem osztották szét a birtokleveleket. A szentmártoni 
egyéni gazdaságokra jellemző a szalagszíj-parcellás művelés. Ezeken a parcellákon 
legnagyobb mennyiségben ma is burgonyát termelnek, mivel a földek jó minősége 
nagy átlagterméseket enged meg. Mivel a gazdák nagy részének van szántója vala
melyik társulásban, földjének csak egy részén folytat önellátó gazdálkodást. Igaz, 
hogy az egyéni gazdálkodók 57,57 százaléka 50 ár alatti szántót birtokol 1992-ben, 
de ezek a parcellák nincsenek felaprózódva, pontosan a már említett földkiosztási 
stratégiának köszönhetően. így ha a falusiaknak volna pénzük, gépekkel is dolgoz
hatnának. De önellátó gazdálkodásból éppen az a réteg tartja fenn magát, amelynek 
a legkevesebb földje van, és amely viszonylag a legszegényebb. 1994-ben a burgo
nya hektáronkénti átlagtermelése Szentmártonban 19,5 tonna. A lakosság többségé
nek a szántóterülete 0,1-0,5 hektár között van, tehát a háztartások többségére átlago
san 0,3 hektár szántó jut. Mivel a gazdák a szántók nagy részében burgonyát termel
nek, a szántó 75 százalékban (0,225 hektáron) termelik ezt meg -  így egy gazda át
lagosan 22-30 áron termel burgonyát. Ha figyelembe vesszük az átlagterméseket, 
akkor egy szentmártoni gazda évi 44-50 mázsa burgonyát termel. Ennek 60 százalé
ka marad önellátásra és 40 százaléka megy piacra (Chayanov 1986), 1,7-2,3 tonna, 
amelyből az évi bevétel elérheti a 1 824 500 lejt. Ha a termelő ebből kivonja az 
összes költségét, a munkaerejét is beleszámolva, akkor ez nem tűnik nagy összeg
nek. A családi parasztgazdaságok nem számítják fel a munkaerejük értékét 
(Chayanov 1986), azért tűnik sokkal jövedelmezőbbnek a burgonyatermesztés, mint 
amennyire az a valóságban. A társulástól kapott részesedést is jövedelemkiegészítő
ként lehet felfogni. Egy gazda a társulásba beadott földje után 30 százalékos része
sedést kap az összterményből és ezen kívül a benthagyott vagyonrésze után pénzbeli 
juttatást is.

Ezek az önellátó családi háztartások abban különböznek a hagyományos önellátó 
paraszti háztartásoktól9, hogy pénzbeli jövedelemre fordítják a háztartásukban elő
állítottakból a fölösleget: a tejet, a burgonyát. Ezeknek a piaca lényegében nem kap
csolódik be a tágabb piaci hálózatba: a burgonyáért eljönnek a regátiak, vagy más 
felvásárlók, a tejet pedig a faluban értékesítik. Az egyéni gazdák eszközellátottsága 
szegényes, sokan még ma is a hagyományos, elavult eszközökkel művelik meg a fö l
deket (állatvontatta faekével). A gépi munkaerőt kevesen tudják megfizetni, inkább 
a saját erejüket és idejüket fektetik be, amit nem számolnak fe l  költségnek. Sokan

9 A hagyományos paraszti háztartások jellemző vonásairól írnak: Egyed (1975: 29), Bourdieu 
(1990), Chayanov (1986), Service-Sahlins-Wolf (1973).
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foglalkoznak állattenyésztéssel (főleg szarvasmarhával és juhval), de fajállata csak 
2—3 gazdának van. A kölcsönös segítségnyújtás szokása eltűnőben van, mindenki 
pénzért segít a másiknak.

A vegyesgazdaságok

A vegyesgazdaságok, vagy konyhagazdaságok olyan családi gazdaságok, ahol elő
állítanak ugyan saját fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékeket, de emellett 
tisztes, biztonságot adó havi jövedelmük is van. Számukra a gazdálkodás nem vál
ságkezelő életstratégiát jelent, hanem csupán időtöltés, vagy megszokott spórolási 
tevékenység (Nemes 1996). A következőkben két szentmártoni vegyesgazdaságot 
fogok bemutatni.
• K. G. Szentmártonban született 1951-ben és a szentmártoni Mezőgazdasági Szaklíce

umban érettségizett. 1989 előtt a gépállomás, majd 1995-ig az Agromec (volt gépál
lomás) gépkocsivezetője. 1991-től ideiglenes munkanélküli. Gyermekkorában a szülei 
8-10 hektárján segített a mezőgazdasági munkában. 1989 előtt nem gazdálkodott, mi
vel állami munkahelyen dolgozott. A földek visszaigénylése után az apósával közösen 
kezdtek gazdálkodni 6 hektáron. Ezt a 6 hektárt kettes vetésforgóban (2 ha-4 ha) mű
velik meg. Az első forgóban levő földek mind jó minőségűek, így nem aprózódtak el. 
A második forgóban levő 4 hektár ellenben 9 helyen található. A legkisebb parcella 
40 ár, így már nyereséges gépekkel dolgozni. A burgonyatermesztés 100 százalékban 
gépesített10. Általában családi munkaerővel dolgoznak, és legtöbbször a rokonság se
gít be (ennek fejében K. G. a gépeivel visszasegít a rokonság gazdálkodásába). Nap
számost csak ritkán fogadnak, és akkor is csak a burgonyaszedés csúcsidejében (ta
valy 20 embert fogadtak fel). Megtermelt kultúrái a burgonya, zab, árpa és búza, de a 
hangsúlyt a burgonyatermesztésre helyezi, mivel az jövedelmező. 3,4 hektáron ter
melnek burgonyát és hektáronkénti átlagtermése eléri a 20-22 tonnát. A megtermelt 
mennyiségből 10-15 tonnát értékesít, így az évi bruttó bevétele 14 millió lej körül 
van. Ha mindig eléri ezt az átlagtermést, akkor jövedelmező a gazdálkodása. A vető
mag 10 millió lejbe kerül, és ha ehhez a költséghez felszámoljuk a befektetett munka 
árát, K. G. szerint akkor is nyereséges a burgonyatermesztés. A gazdálkodás legna
gyobb hátránya, hogy nincs szervezett piac, szervezett értékesítés. Moldvából és Bu
karestből vásárolják fel a megtermelt burgonyát. Előre nem kötnek szerződést, mert 
bizonytalan, hogy fog-e a vásárló fizetni. О a fentebb említett ok mellett azért nem 
adta be a 2 hektárját a társulásba, mert volt alkalma gépeket vásárolni. Ez nagyobb 
munkabefektetést igényel, mintha a társulásban lenne ez a parcella, de a belőle kelet
kező haszon is nagyobb.

« L. D. vegyesgazdasága jóval nagyobb méretű, mint az előbbi gazdaság. Akár családi 
kisvállalkozásnak is lehetne nevezni, mivel megvan az anyagi, szakismereti és kap
csolati tőkéje is, amelyeket maximális hatékonysággal kombinál. Fő jövedelemforrása 
a mezőgazdaság, ellenben nagy súlya van az állami munkahelyéről származó jöve
delmének is: anyagi és kapcsolati tőkéjének alapját biztosítja. L. D. 1948-ban született 
(nem a faluban) és gépészmérnöki diplomát szerzett. 1981-89 között a csíkszent-

10 Először a megspórolt és közösen összetett pénzalapból vettek egy traktort. A Nyugaton élő 
nagybátyjától kapott ekét, kombinátort. Később a bejött jövedelemből egyre több gépet vá
sárolhattak, míg ki nem alakult a mai gépparkjuk.
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mártoni gépállomás, utána 1990-92 között a Megyei Mezőgazdasági Hivatal igazga
tója, majd 1992-től újra a gépállomás igazgatójává választják. A gazdaságot a fiával 
kettesben tartják fenn. A gazdálkodás megszervezése és irányítása az ő feladata. A 
munkát teljes egészében a 23 éves fia végzi a gépek segítségével, aki Marosvásárhe
lyen érettségizett a Gépészeti- és Autószerelői Szakiskolában. A fia autóvezető a 
Gazdasági Igazgatóságon. L. D. összesen 20 hektár szántón gazdálkodik, amelyből 
saját földje csak 85 ár. A többi területet felvásárolta és bérbe vette a csíkszentgyörgyi 
határból". A bérelt földekért a rajta megtermeltek 25 százalékát fizeti a tulajdonosok
nak. Jelenleg mindent gépesítve végez, kivéve a szántást és az aratást11 12 13. A legtöbb gép 
saját készítésű: nagyon sok vállalattal tartja a kapcsolatot, akiktől az ócskavas számba 
menő régi gépeket olcsón megvásárolja, hazahozza és itthon a fiával átdolgozza őket. 
A megtermeltek közül a legfontosabb termény a burgonya, amelyet egy forgóban 6-7 
hektáron termel. A vetésforgó érdekében a burgonya mellett búzát és takarmány nö
vényt is vetnek. A tavaly 37 millió lejre adott el burgonyát. Nyereséges a burgonya
termesztés, mert ha 1 hektárra a költség 5000 lejbe jött ki, az összbevétel 1 hektár 
után 10 000 lej volt. A burgonyát felvásárolják a románok, valamint szerződése van a 
katonasággal. A megtermelt gabonát magánpékségekkel kötött szerződések, valamint 
az állami szerződések útján értékesíti. A vetőmag tárolását úgy oldja meg, hogy bérbe 
veszi a gazdák által nem használt nagyobb pincéket, fizetésképpen pedig besegít a gé
peivel a bérbe adók gazdálkodásába. A takarmánynövényt a saját állataival eteti fel. 
Hat juhot, 10 bárányt és 2 sertést tartanak -  hobby és jövedelempótló tevékenység
ként. L. D. azért nem lépett be a társulásba, mert a jövőt nem a társulási gazdálkodási 
módban látja, hanem a 20-25 hektáros farmgazdaságban.

Az önellátó vegyesgazdaságokra jellem ző a nagyobb volumenű piacra termelés, 
de hátráltatja a termelőket a szervezett piac hiánya. Nagy mennyiségben termelnek 
burgonyát, de nem tudják előre, hogy akad-e felvásárlójuk. Családi munkaerőre 
alapoznak, mivel nagyfokú a gazdaságuk gépesítése: 80-90 százalékos mindkét be
mutatott gazdaságban. Ezeket a gépeket az állami munkahelyen összegyűjtött, össze
spórolt saját tőkéből vagy külföldi segítséggel vásárolták meg. Nem jellemző a hitel 
felvétele, kölcsönöket is barátoktól, rokonoktól kérnek. A rokonok, barátok kézi 
munkaerővel is besegítenek a gazdaságba. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a rokonsá
gi és szomszédsági kapcsolatokat átkonvertálják gazdasági érdekkapcsolatokká és 
erre fordítják a ceremoniális alapjuk'3 (Service-Sahlins-W olf 1973,) egy részét. 
Egy másik fontos tényező, hogy a konyhagazdaságok irányítói, szervezői mezőgaz
dasági szakemberek, ismerik a racionális és hatékony gazdálkodás formáit.

11 1993-ban 70 ár szántót 300 000 lejért vásárolt, 1995-ben 50 árért elcserélte az Oltcit sze
mélygépkocsiját, ami 3,5 millió lej értékű volt.

12 Először egy kis traktort vásárolt meg, majd egy ültetőgépet és egy kapálógépet -  saját tőké
ből. A burgonyaszedőgépet kölcsönből vásárolta meg, 2 800 000 lejért, amit azonban két 
hét múlva visszafizetett a burgonya árából.

13 „(...) ahol az emberek önellátóak élelem és javak tekintetében, társadalmi kapcsolatokat 
kell fenntartaniuk társaikkal. Ezt a viszonyt körülbástyázza valamilyen szimbolikus épít
mény, amely az illető viszonyt szabályozza, igazolja, magyarázza. Minden társadalmi vi
szonyt körülvesz valamilyen szertartás, és a szertartásért munkával, javakkal vagy pénzzel 
kell fizetni. Ha az embereknek társadalmi viszonyokban kell részt venniük, úgy azon mun
kálkodniuk is kell, hogy létrehozzanak egy olyan alapot, amelyet ezekkel a kiadásokkal ter
helni lehet. Ez a ceremoniális alap” (Service-Sahlins-Wolf 1973).
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A társulások

A társulások mezőgazdasági termelésre specializálódott magán vagy félig magán 
vállalatok. Itt nem a családi gazdaságok, családi kisvállalkozások a mezőgazdasági 
termelés egységei, hanem vállalati szinten működő állami- vagy magángazdaságok. 
A csíkszentmártoni téesz felbomlása után a községben két társulás alakult, a 
Burgabotek Rt és a Testvériség Rt. A következőkben ennek a két társulásnak a gaz
dálkodását fogom bemutatni. A téesz felbomlása után Szentmártonban alakult egy 
30 tagú felszámoló bizottság. Ez a bizottság egy kérdőívet küldött szét a faluban, 
amelyben mindenki kinyilváníthatta, hogy milyen formában szeretne a továbbiakban 
gazdálkodni: egyénileg vagy társulási formában. A lakosság 80 százaléka a társulási 
gazdálkodást választotta. Először megalakult a Burgabotek, majd nyomában a Test
vériség. Akik az egyéni gazdálkodási formát választották, azoknak kimérték a 
visszaigényelt területeiket.

A Burgabotek Rt az 1994/16-os törvény alapján alakult meg. A törvény szerint 
egy mezőgazdasági részvénytársaság a tagok földterületei mellett a vagyonrészüket 
is birtokolja. így azok lehettek a társulás tagjai, akik a téesz felbomlása után kapott 
földrészüket és a vagyonrészüket is a társulás rendelkezésére bocsátották. 1991-ben 
380 taggal alakult a Burgabotek, 20 millió lejes alappal, amelynek felét a tagok va
gyonrésze tette ki, és több mint 600 hektár földterület felett rendelkezett. Akik ki
vették a földterületüket, annak a társulás kifizette a vagyonrészüket is: 10 millió lejt. 
A Mezőgazdasági Banktól külön vettek fel hitelt.a vagyonrész kifizetésére és külön 
a termelésre, összesen 400 millió lej értékben. Két fontos oka volt annak, hogy meg
alakult a társulás. Az első ok, hogy az öregeknek nincs munkaerejük a földművelés
hez. A második ok, hogy akik nem laknak a faluban, azoknak nincs idejük gazdál
kodni. A társulás tagsága effektív nem dolgozik be a társulás gazdálkodásába, ha
nem azt a kis földterületet műveli, amit meghagyott magának. Tulajdonképpeni ta
goknak azokat tartja az igazgató, akiknek benn van a földjük, a vagyonrészük és 
állandó alkalmazottak is. Ez alig 50 személyt jelent az 85 alkalmazottból. A tagok 
terménybeli részesedése 30 százalékos volt kezdetben, később ez lecsökkent 25 szá
zalékra. A vagyonrészük után 10 százalékos részesedést kapnak, ez hektáronként 
850 000 lejt jelentett 1995-ben.

A társulás három ágazatra támaszkodik: van egy növénytermesztési, egy állatte
nyésztési és egy gépészeti-feldolgozó ágazata. A részlegeket egy mezőgazdasági 
mérnök, egy gépészeti mérnök, és egy állattenyésztési mérnök irányítja, az igazgató 
pedig agrármérnök. Ez a szakember gárda alkotja az ügyvezetői bizottságot, a tár
sulás vezető rétegét. Mind falubeliek, de még nem dolgoztak együtt. A tagság ne
vezte őket ki részlegfelelősöknek, utána felkérték az igazgatót, vállalja el az irányí
tást. Az a tény, hogy már előzőleg ismerték egymást, egymás szaktudását, munkabí
rását, képességeit, hozzájárult ahhoz, hogy elvállalják, amire felkérte őket a tagság. 
A társulást „mint egy céget” irányítják és szervezik meg. Minden héten tartanak 
megbeszéléseket, hónaponként ügyvezető bizottsági gyűlést, és egy évben egyszer 
közgyűlést. Az igazgatói bizottság kimondottan a termelési kérdésekkel foglalkozik, 
az ügyvezetői bizottság az irányítással, szervezéssel és a mérlegkészítés a könyvelő- 
ség feladata. A tagokkal levélben, újságon keresztül tartják a kapcsolatot: újsághír-
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detésben közük a terménykiadást, hogy a nem falubeli lakosok is értesülhessenek 
róla. A kereskedelmi kapcsolatokért az igazgató felelős. Az utóbbi két évben ter
ményfelvásárlásra a katonasággal és a kórházzal kötöttek szerződést, addig a termé
nyek véletlenre bízott értékesítése folyt.

A társulás mind a négy esztendőben nyereségesen gazdálkodott. A megvalósított 
összjövedelem nagysága fele arányban tulajdonítható a földek jó  minőségének, és 
fele arányban a gazdaságos befektetéseknek. Legnagyobb területen búzát, rozsot és 
burgonyát termel (átlagban az összterület 37,89%-ban, valamint 29,24%-ban). A há
rom év hektáronkénti átlagtermése a búza és rozs esetében 2,9 tonna, a burgonyánál 
pedig 22,6 tonna, így a búza és rozs egy évi átlag össztermése 757,5 tonna, a burgo
nyáé pedig 4426,6 torma. Ha a gabona kilóját számítjuk 600 lejbe és a burgonyáét 
890 lejbe, akkor a társulás csak ebből a két terményből származó bruttó bevétele 
4 milliárd lej. Az összes költségek levonása után -  beleszámítva az alkalmazottak 
fizetését is -  nyereségesnek tűnik ez a gazdálkodási forma14. A bevételt visszafor
dítják újabb beruházásokra: gépek vásárlására, gépkarbantartásra, vegyszerek vá
sárlására, az adók kifizetésére. A gabonabetakarításon kívül, ahol az Agromec segít
ségét veszik igénybe, minden tevékenységet sikerült gépesíteni. Évente 200 idegen 
munkaerőt, és 30^10 falusi, munkaerőt fogadnak fel a csúcsidőben.

A társulás tagokkal kötött szerződése magában foglalta, hogy a tagok minimum 
négy évig benn kell hagyják a földjeiket a társulás használatában. A négy év letelte 
után 40 személy igényelte vissza földjét a társulástól. 40 hektárt mérettettek ki és 
önálló vegyesgazdaságot alakítottak.

A Testvériség Rt 1991 nyarán alakult, mint jogi személy, de a termelését csak 
1992-ben kezdte meg 138 hektár szántóterületen. Amikor megalakult a nagy Társas, 
úgy gondolta a földosztó bizottság, hogy alakít ő is egy külön társulást, a kicsi Tár
sast. Akárcsak a Burgabotek, a Testvériség is azért jött létre, hogy az öregek és nem 
faluban lakók (17-19 személy) földjét megművelje. 54 személy társult a Testvéri
ségbe, és mindenki fejenként 10000 lejjel járult hozza az alaptőke létrehozásához15 16. 
Az első évben hitelt vettek fel a Mezőgazdasági Banktól, de ezt mind vetőmagra és 
műtrágyára kellett fordítani. Mivel kevés géppel rendelkeztek , az Agromec segít
ségét vették igénybe fizetés fejében. A második és harmadik évben már gazdaságo
sabban működtek, nagyobb hitelt vettek fel (20-30 millió lejt) és bővítették a gép
állományukat. 1995 a legsikeresebb évnek bizonyult: a profitból újabb gépeket vásá
roltak és elérték, hogy 1996-ban nem kellett kölcsönhöz folyamodniuk és megtaka
ríthatták bevételük 40 százalékát, amit fizettek az Agromecnek.

A Testvériség csak növénytermesztéssel foglalkozik. Első évben ugyanakkora te
rületen termelt gabonát, mint burgonyát (1993-ban az összterület 36,95%-ban és' 
36,23%-ban). A gabonából származó bevétele csak 10 százalékát tette ki az összjö
vedelemnek, ezért a következő években a burgonyatermesztésre állott rá (1994-ben 
területrészesedés 41,22%; 1995-ben 45,31%). A három év hektáronkénti átlagter-

14 A tagoknak kifizetett részesedés pénzbeli értékben hektáronként csak 850 000 lej, tehát 
összesen 570-580 millió lejt fizetnek részesedésnek egy évben.

15 A téesz vagyonrészéből a kicsi Társas tulajdonába került egy istálló, egy raktárhelység, 
3 traktor, 1 utánfutó, 1 pincehelység és 2 irodahelység.

16 A három traktoron és utánfutón kívül más géppel nem rendelkeztek az első évben, a máso
dik és harmadik évben egy cséplőgéppel és egy kultivátorral bővítették gépparkjukat.
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mése 20,3 tonna, évi átlagos össztermelése pedig 1100,6 tonna. Ennek 30 százalé
kát, 330,2 tonnát osztották ki a tagoknak. A maradékból származó bruttó bevétele 
680-690 millió lej, ami nyereséges gazdálkodást csak az utolsó évre jelentett 
(kivonva a tagoknak járó  30 százalékos részesedést, a bruttó jövedelem 1995-ben 
795 millió lej). A búzát a romániai gabonaforgalmazó cégnek adták el nem előre 
kötött szerződés útján. A burgonyáért kezdetben eljöttek a regátiak és felvásárolták. 
A második évben kötöttek szerződést a Vetőmagforgalmazó Központtal, de az nem 
tudott fizetni és a burgonyát újra a faluban kellett eladni. Csúcsidőben a Testvériség 
is bérmunkásokat szerződtet. A tavaly 70 vendégmunkás segített a betakarításnál, 
napi 4 mázsa burgonya fizetségért.

Öt év alatt a társulásnak négy elnöke volt. A mai elnök egy 35 éves mezőgazda- 
sági agrotechnikus, és a társulás tanácsadója egy mezőgazdasági mérnök. A tagság 
nem veszi ki részét a fizikai munkából. A tagok részesedése 30 százalék, így nincs 
érdekeltségük abban, hogy bedolgozzanak a társulásba, mindenki inkább az otthoni 
1-2 hektárját műveli.

1995-ben 5 személy kérvényezte a földterületének kimérését: 20 hektárt szakí
tottak ki a társulás Összterületéből.

Összefoglalásul azt emelem ki, hogy 1995-re mindkét társulás elérte, hogy nye
reségesen gazdálkodjon. Ez a kisebb társulás esetében jelentett nehézséget, mert 
jó va l kevesebb induló tőkével rendelkezett, a szakember gárdája hiányos volt, gépe
ket csak a közelmúltban vásárolhatott, nem tudott kapcsolatokat kiépíteni és nem 
volt kiforrott vezetőrétege. A másik fontos különbség, hogy míg a „ kicsi Társas” 
kimondottan a növénytermesztésre, pontosabban a burgonyatermesztésre szakoso
dott, addig a „nagy Társas" több lábon tartja magát: állattenyésztésen, kisipari me
llékágakon. Ezek a mellékfoglalkozások egy relatív biztonságot is nyújtanak, hiszen 
egy természeti csapás következtében nem engedik csődbe a társulást. A technikai, 
technológiai kérdésekben nincsenek különbségek a két társulásban, az értékesítésnél 
ellenben újra jelentkeznek eltérések. Míg a Burgabotek nagy volumenben köt szer
ződéseket a katonasággal és a kórházzal, addig a „kis Társasnak" inkább véletlenre 
bízott piacai vannak. Habár a Burgabotek anyagi háttere megengedhetné, vertikális 
integrációt még nem épített ki, csak a búzatermelésnél, -feldolgozásnál és -értékesí
tésnél.

17Kászon, a hanyatló falu
H agyom ányos p a ra sz ti gazdálkodás

Kászon társadalmi-gazdasági életének inkább az I. világháború előtti időszaka kü
lönbözött a szentmártoniétól. Kászonban volt uradalmi nagybirtok és ez meghatá
rozta bizonyos társadalmi kategóriák életvitelét: a zsellérekét, földnélküliekét. A 
Havas nagy erdőterületei, a közrezárt legelők a közbirtokosság tulajdonát képezték

17 A statisztikai adatok az Évi statisztikai beszámolókból (1993. 1994) és a Falufüzetekbö\ 
(1965. 1975. 1985, 1993, 1994, 1995) származnak.
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1863-tól: a határnak fele, több mint 10 000 hektár, erdőterület volt18. Kinek mennyi 
birtoka volt a határban, kétszer annyi részesedése, szavazata volt az erdőterületből: 
egy nagyobb birtokos gazdának volt 10-15, egy közepesnek 5-8 és a szegényebbjé- 
nek szavazata. A közbirtokossági részesedés nagy segítség volt az akkori gaz
dáknak. A kapott famennyiséget eladták, és ezt a pénzösszeget visszafordították az 
állattenyésztésbe. Kászonban még székelyföldi viszonylatban is nagy fontosságú az 
erdő, mivel a szántóföldek gyenge minősége miatt nem lehetett csak földgazdálko
dásból megélni19. Kászon másik természeti kincse a borvíz. Akárcsak az erdők, le
gelők, a borvíz források is közös tulajdont képeztek. A község 2-3 kútjábó! négy pár 
ló szünet nélkül hordta a borvizet a közeli városokba, ahonnan vonattal szállították 
az ország különböző vidékeire. Az erdő és a borvíz segítette a megélhetést. Ezek 
mellett a fiatalabb asszonyok és férfiak Bukarestbe mentek szolgálni szakácsnak és 
bognárnak.

A kászoni ugarrendszer két fordulós volt és ez fennmaradt egészen 1940-ig. Ez az 
ugarrendszer felemésztette az állatok erejét, mivel évente kétszer-háromszor is 
szántottak. A tehenek így nem tudtak nagy mennyiségű tejet adni. Abban az időben 
nem gépekkel művelték meg a földet, hanem kézi munkaerővel20, és a legmegfele
lőbb a kisparcellás gazdálkodás volt, mivel lakosság így a teraszokon is tudott ter
melni (gépekkel már nem lehetett volna). Már abban az időben próbálkoztak a 
szántók tagosításával, de a lakosság többsége elutasította, mivel a földek minősége 
nagyon változó: egy parcella földnek három-négy minősége van, ezért a tagosítás 
során egyesek jól jártak volna, mások meg nem21.

1940-44 között a magyar állam nagy mértékben segítette a paraszti gazdaságokat: 
hitelt nyújtottak állatvásárlásra, az állat-beszolgáltatáskor megfizette a gazdákat, 
támogatta az eszközvásárlást is22. 60 százalékos kedvezményt adott a vetőmagokra, 
gazdatanfolyamokat szerveztek Csíksomlyón, amelyek célja az volt, hogy rábírják a 
gazdákat, hogy gazdaságosabban termeljenek, fogékonyabbak legyenek az új mód
szerek iránt. Ezeket elég nehéz volt megvalósítani Kászonban, mivel az ugarrend
szer kötött dolog volt, és az idős gazdák ragaszkodtak ehhez. A fiataloknak akkor 
sem volt beleszólásuk a gazdálkodásba.

Kászonba a kvóta nagyon magasra volt szabva. Mindenkire a birtokolt földterület 
függvényében szabták ki, hogy miből mennyit kell beszolgáltasson. Egy kategóriába 
tartoztak az 1-3 hektáros háztartások, egy másikba a 3-15 hektárosok, és így to
vább. Azonban a legtöbb helyen egy háztartásban két család lakott, és az összesített 
területnagyság alapján nagyon sok háztartás került a magasabb kvótát fizetők kate
góriájába2’. Már 1949-ben megkezdődött a kulákosítás. Bárkit kuláknak nyilvánít

18 Már a Kászonszéki Krónika említi, hogy a kászoniak panaszleveleikben gerendák, bornak 
hiánya miatt nem siránkoznak, s a tűzhely melegét sem hiányolják.

19 1948-ban a kormány nem ismerte el magántulajdonként az erdőt és államosította. Most. 
2000 februárjában már esély van arra, hogy a Közbirtokosság erdőterületeit visszaszolgál
tassák jogos tulajdonosaiknak.

20 Akkoriban a föld még lágy volt. könnyen meg lehetett művelni kis faekével (amely csak 
15-16 cm mélyre szántott), faboronával, és a falubeliek megjegyezték, ki az, aki jól szánt.

21 Ez a gondolkodásmód ma is jellemző.
"  Akkor a községből 200-250 gazda vett ekét, sokan még ma is azzal dolgoznak. 
ъ 6,40 hektár után, amelyből csak 2,5 hektár a szántó, 27 mázsa gabonát kellett beadni.
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hattak, kivéve a kommunistákat. Ez utóbbiak közül kerültek ki a téeszek elnökei, 
raktárosai, brigádosai.

Kászon és Csíkszentmárton kollektivizálás előtti gazdálkodási gyakorlatában a 
leglényegesebb különbség az volt, hogy az egyik községben, Szentmártonban, meg 
lehetett a földgazdálkodásból élni, míg a másikban, Kászonban, mindenféle jövede
lempótló tevékenységre szükség volt a létfenntartáshoz. Ezenkívül ugyanazokkal a 
kezdetleges, hagyományos eszközökkel gazdálkodtak mindkét községben, ugyanazo
kat a terményeket termesztették, mivel mindkét község lakossága önellátó volt. A 
piacra termelés mindkét községben elhanyagolható. Mindkét községben nagy súlya 
volt az állattenyésztésnek, még ha ez Szentmártonban nem is volt létfontosságú. A 
kászon iák nagyobb hangsúlyt fektettek a közbirtokosságra, mivel Kászonnak nagy 
erdőterületei voltak, és a fakitermelés is, akárcsak az állattenyésztés, létszükséglet 
volt. A magyar világ egyformán ösztönző volt mindkét községben, talán valamivel 
kiemelkedőbb szerepe volt Kászonban, mivel hátrányos természeti-földrajzi helyzete 
miatt a községnek nagyméretű és sokrétű támogatásra volt szüksége. Azonban az a 4 
év 1940-44 között kevés volt ahhoz, hogy a támogatások eredményei megfoganjanak 
a lakosságban. Ezt a periódus követő nehéz ötvenes évek pedig megakadályozták, 
hogy a kezdeményezőbb készségű gazdák alkalmazhassák a tanultakat.

A kollektivizálás24

Az ötvenes évek végén Kászonban 10-15 személy társult azzal a céllal, hogy szö
vetkezeti formában gazdálkodjon. Ez jelentette a téeszek kialakulásának csíráját. 
Kászonban 1962-ben ment végbe az erőszakos kollektivizálás. A község nagy terü
lete miatt két téeszt alakítottak. Akárcsak Szentmártonban, a lakosság többsége 
Kászonban is kollektivista lett, magángazda nem nagyon maradt25. Ebben az idő
szakban lendült be az iparosodás és a kászoni falvak lakóházainak többsége 1962 
után lakatlanná vált.

A kászoni földek rossz minősége meghatározta a téesz egész gazdálkodási gya
korlatát. A kászoni téeszekben a legelő és kaszáló területe jóval meghaladta a szán
tóterület nagyságát26. Kezdetben a szántók 1/4-ét művelték meg, tehát a jobb minő
ségű szántókat, a többit meghagyták kaszálónak vagy parlagon hagyták, akárcsak 
most. A hatalmas kaszáló területek pedig idővel elbokrosodtak. A téeszek a szar
vasmarha-tenyésztésre helyezték a hangsúlyt, mivel hatalmas kaszáló és legelő te
rületeket birtokoltak27. A község Gazdasági Nyilvántartásainak statisztikái szerint az

24 Az adatok a téesz évvégi beszámolókból származnak.
25 Kászon Újfaluban tudnak 4 magángazdáról, akik 2-5 hektáron gazdálkodtak.
26 A hatvanas években és a nyolcvanas években a kaszálók szinte teljes egészében a téesz 

tulajdonában voltak, a hetvenes években pedig az összkaszáló 61,42 százalékt birtokolta. 
A szántóterületek aránya Kászonban is növekedett, így a nyolcvanas évekre nagyrészük 
már a téesz tulajdonát képezték.

27 Európai szinten 1 hektár eltart egy számosállatot, tehát egy szarvasmarhát is. Az összfalu 
szintjén 1 hektár legelőre 0,68 darab szarvasmarha jutott, míg a téesz 1 hektár legelőjére 
2 darab szarvasmarha 1985-ben.
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összfalu szarvasmarha-állományának 50-60 százaléka képezte a téeszek tulajdonát, 
a maradékot otthon gondozták a háztájiban: 1132 szarvasmarhát28.

Kászonban másképp alakult a szövetkezeti állattenyésztés, mint Szentmártonban. 
Az egész állomány lezüllött, mivel az állatok mostoha kézbe kerültek. Az állatgon
dozók igénytelenek voltak, nem az állatokra ügyeltek, hanem arra, hogy minél ha
marabb leteljen a munkaidejük. Az is közrejátszott az állomány lezülléséhez, hogy 
rossz volt a takarmányszéna29. Kezdetben 300-400 darab szarvasmarha volt a téesz 
tulajdonában, és az öt faluból összesen 24 liter tej gyűlt össze, és idővel is csak napi 
500 liter tejet sikerült kifejni (ma egy családnál egy nap alatt gyűlik össze 50 liter 
tej) A tehénállomány, a sertésállomány, valamint a juhállomány szintén az egyéni
eknél volt túlsúlyban.

A kászoni háztartások is inkább burgonyát termesztettek a téesztől kapott 15 áron. 
A téesz egy idő után mégiscsak rászorult a háztájik segítségére. A kaszálók egyre 
nagyobb arányú rongálódását megakadályozván részes művelésbe adta a kaszálókat. 
A lekaszált területről 30 százalékot kellett a gazdák beszolgáltassanak a téesznek. Ez 
elég nagy támogatást jelentett a tagságnak, főleg miután a többletbe beszolgáltatott 
szénáért búzát is kaptak.

A kászoni téeszek üzemformái a szentmártoniéhoz hasonlók: elnök, alelnök, 4 ag
rármérnök, könyvelők, raktárnokok és brigádosok. Ellenben nagy különbség létezett 
a két téesz tagságának mentalitása között. Míg a szentmártoniak ösztönözve voltak a 
hozzáállásra, a kemény munkára, addig Kászonban mindenki, a vezetőségtől kezdve 
a gazdákig ott próbálta megkurtítani a téesz gazdaságát, ahol éppen lehetett. Ebben 
az időben romlott el az a létező kevés szántóterület is, mert nem gazdálkodtak mező
gazdaságilag szakszerűen. A kászoni téesz fejlődési vonala eltért a szentmártoniétól: 
összességében általános rombolás és összeomlás jellemzi a kászoni téesz gazdálko
dási gyakorlatát. Ezért gondolkozik másképp a két fa lu  lakossága a mezőgazdaság
ról. Ennek az eredménye, hogy a kászoniak nem tartják jövedelmezőnek a közös 
gazdálkodást.

A rendszerváltás

Amikor az !989/90-ben megjelent 1990/42-es törvényrendelet alapján lehetőség 
nyílt arra, hogy a téeszen belül minden tag kaphasson 50 árat, vagy pedig járandósá
got az 50 ár után, Kászonban néhány ügyesebb-ember (30^10 személy) kimérte ma
gának a föld legjavát, ott ahol éppen gondolta és függetlenül attól, hogy az a föld
parcella kinek a tulajdonába kellett volna kerüljön. Ezek a gazdák társultak (szinte 
300 hektár területet tagosítottak) és megalapították a Kisgazda Pártot. Ősszel learat
ták az elvetett terményt és szétosztották maguk között. 1990 decemberében felszá
molták a téeszeket. Kászonban ahogy megszűnt a téesz, az emberek mindent szét
hordták, ami a kezük ügyébe került, és nyoma sem maradt az egykori téesz épületei
nek, gépeinek és állatállományának.

28 Mivel a lakosságszám 1985-ben 3037, így minden második-harmadik lakosra jutott egy 
szarvasmarha.

29 A szénát lekaszálták, de egy hét után még nem hordták be, addig sütötte a nap, verte az eső.
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Az 1991/18-as törvény megjelenése után Kászonban is visszaigényelhették a gaz
dák a 10 hektár szántó egyenértéket. A beadott földterületek, a téeszben ledolgozott 
munkanapok után azonban nem fizettek vagyonrészt, úgy mint Szentmártonban.

1995-ben a háztartások 40,35 százaléka birtokolja a legkevesebb szántót és a 
háztartások több mint felének (63,31%) van 1 hektár alatti szántóterülete. A háztar
tások az összes szántóból (2524 hektár) 1076 hektártól (42,63%) és 1278 hektárig 
(50,63%) terjedő területet birtokolnak, de nem biztos, hogy ezt mind megművelik. 
Tehát a kászoni szántóterületek több mint fele nyilvántartásba sincs véve. Az inter
júk  anyagából kiderült, hogy Kászonban a birtokolt szántóterületeknek (1076 hek
tártól 1278 hektárig) 25 százalékát művelik effektív (269 hektártól 319,5 hektárig), 
ez azt jelenti, hogy az összes szántóterület 87,35-89,35 százaléka hever parlagon 
vagy kaszálónak használják. A kászoni összes kaszálónak szintén 75 százalékát le
gelőnek használják és a kimondott összes legelőnek körülbelül 10 százalékát hasz
nálják effektív legelőnek. A lakosság csak a jobb minőségű területeket igényelte 
vissza, mivel a téesz gazdálkodása alatt annyira leromlottak a földek, hogy a 
visszaigényelhető 10 hektár szántóegyenértékből nagyon keveset lehet hasznosítani.

Mai gazdálkodási formák Kászonban

Kászonban önellátó családi parasztgazdaságokkal és családi kisvállalkozókkal talál
koztam.

Ö nellá tó  családi p a rasztgazdaságok

Az önellátó családi parasztgazdaságok túlsúlyban vannak Kászonban is. Az 
1991/18-as törvény megjelenése után mindenki szerette volna kimérettetni a föld
parcelláját, telekkönyveztetni és megkapni a birtokleveleket, de mindez még akkor 
nem valósulhatott meg. Szentmártonban úgy mérték ki és osztották szét a földterü
leteket, hogy minél kevésbé aprózódjanak fel. De Kászonban az emberek ragasz
kodtak ahhoz, hogy mindenki azt a parcellácskát kapja vissza (vagy annak egy ré
szét), amit 1962-ben a téeszbe adott. Ez a makacs ragaszkodás az oka annak, hogy 
nem lehet tagosítani a földeket. Ezért kénytelenek az emberek kisebb-nagyobb mér
tékben visszatérni a hagyományos földhasználathoz.

1995-ben a lakosság 32,56 százalékának a mezőgazdasági összterülete kisebb 
mint 1 hektár, ez az 1 hektár is több kis parcellában fekszik. Minimum 40 ár kellene 
egymás mellett feküdjön ahhoz, hogy gépekkel lehessen azt művelni. A legtöbb 
család ma is két tehénnel szánt, óriási erőbefektetéssel. A kis parcelláján próbál 
mindent megtermelni: burgonyát, rozsot, sörárpát, cukorrépát és egy nagyon kevés 
búzát. Mivel a gazda a tehenével szánt, az nem tud annyi tejet adni, így a tejpénz is 
egyre kevesebb leszj0. Ebben a kimerítő gazdálkodási formában az idős gazdák dol
goznak, akiknek fogytán a munkaerejük és akik túlnyomó többségben a kevés téesz 
nyugdíjból élnek. Kászonban a tejbegyűjtő központba szállítják a tejet, ahol literen
ként 450-500 lejt fizetnek érte (1995-ben). A kászoni háztartásoknak ez az egyik

10 Ha két napot dolgoztatják a tehenet a mezőn. 10 liter helyett csak 3 litert ad.
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legfontosabb pénzbevételük. 1995-ben a községben 2000 szarvasmarha volt, amely
nek fele tehén. Naponta 2000-3000 liter tejet szállítottak a csarnokba, a piacra, ami 
az össztejmennyiség 40 százalékát (Chayanov 1986) jelentette. Háztartásonként 
10-50 liter tejet vittek a csarnokba, ami 4500-25000 lej bevételt jelentett naponta. A 
másik pénzforrás a burgonya. 1994-ben Kászonban a burgonya hektáronkénti átlag
termelése 10,9 tonna. A háztartások többségére átlagosan 0,3 hektár szántót számít
hatunk. Az interjúkból kiderült, hogy Kászonban is a szántók nagy részében, mond
hatjuk 75 százalékban (0,225 hektárban) a gazdák burgonyát termelnek. A kászoni 
átlagtermésekkel számolva egy gazda ezen a 25-30 áron 25-30 mázsa (2,5-3 tonna) 
burgonyát termel évente. Ennek 60 százaléka marad önellátásra és 40 százaléka 
megy piacra (Chayanov 1986): 0,9-1,3 tonna, amelyből az évi bevétel elérheti az 
1019 050 lejt. De a kászoni gazda sem számolja fel munkadíját, így a valóságosnál 
sokkal jövedelmezőbbnek tűnik a burgonyatermesztés. Kászonban szintén jövede
lemforrást képez a juhtartás. 1995-ben a kászoni juhtartó gazdák 2,29 százaléka nö
velt 50-200 db juhot, ezek a gazdák kimondottan a juhállományból szerezték jöve
delmüket. Talán ebből a szempontból őket is családi kisvállalkozók körébe kellene 
soroljam. A gazdák a juh- és bárányhúst, valamint a juhtejet tudják hasznosítani. A 
gyapjúnak nincs piaca. Évente egy juhtól 10-12 kg sajtot lehet nyerni. Az 
összjuhállománynak körülbelül fele fejősjuh, így a gazdák többsége évente 70-80 kg 
sajtot állított elő. Ennek 60 százaléka maradt az önellátásra és 40 százaléka ment 
piacra. Ha 1 kg sajt árát 4000 lejbe számítjuk, akkor a lakosság többsége évente a 
sajtból körülbelül 100 000-120 000 lejt tudott kihozni, nem számolva fel semmilyen 
költséget. A bárányhúsból is ekkora lehetett a bevétel, ha egy átlag gazdának volt 
7-8 báránya és a bárányhús kilóját 4000 lejben számítjuk.

1996-ban az erdőgazdálkodás nem segítette a kászoni embert, mert az erdők ál
lami tulajdonban voltak. A borvízzel sem kereskedhettek, mert a gyenge infrastruk
túra miatt költséges a vasút közelébe szállítani a borvizet.

Családi kisvállalkozások

Családi kisvállalkozások körébe azokat a családi gazdaságokat sorolom, amelyek a 
mezőgazdasági termelést főfoglalkozásuknak tekintik és jövedelmük nagy részét a 
gazdálkodásból szerzik meg. Kevés ilyen gazdaság van, de számuk növekszik annak 
függvényében, ahogy a fiatalabb gazdák kezdik átvenni a gazdaság irányítását. A 
kisvállalkozások körében rétegződés jelent meg. A rétegképző tényezők a gazdasági, 
a kapcsolati, és a szakismereti tőkék. Nagyon kevés családi kisvállalkozás rendelke
zik egyszerre mindhárommal. Kászonban két ilyen gazdálkodóval találkoztam.
• B. A. 35-40 év körüli kászoni születésű fiatal gazda. Miután elvégezte a mester- és a 

traktorista szakiskolát, családjával együtt Csíkszeredában dolgozott, lakatosként. 1989 
után két és fél évig Svájcban dolgozott, és 1993-ban tért haza. Addig gazdálkodással 
egyáltalán nem foglalkozott. Egy magyarországi állatorvos ötlete volt, hogy vásárol
jon fajteheneket gazdálkodás céljából, mivel 1991 után nagy kiterjedésű legelő és ka
száló birtokába jutott: apjával közösen 7 hektár kaszálót és 7 hektár legelőt birtokol
nak. Szántóterületük 5 hektár, abban 1,5 hektáron búzát, 2 hektáron árpát és a többin 
burgonyát termesztenek, de a hangsúlyt az állattenyésztésre helyezik, mert kászoni vi
szonylatban ez jövedelmező. 1993 nyarán még kézzel kaszáltak, de 1994 telén meg
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érkeztek a gépek, amit Magyarországon vásárolt meg a svájci fizetéséből. Gazdasága 
80 százalékban gépesített és csak családi munkaerővel dolgoznak. A gazdaság nem 
használja ki teljes mértékben a területeit. Mivel egy hektár legelő egy szarvasmarhát 
bőségesen eltart, a gazdaság 5 tehén helyett 10 tehenet kellene eltartson. Ezt azért 
nem tudja megvalósítani, mert a kaszálók és legelők minősége nem engedi meg, hogy 
eltarthassa a nagyságának megfelelő állatszámot.

Egy tehén naponta 28 liter tejet ad, így B. A. gazdasága naponta 120 liter tejet ad be 
a csarnokba, ami a falu össztejhozamának több mint 10 százalékát adja. Ha figye
lembe vesszük, hogy egy tehén egy évben 185 napon keresztül tejel, akkor kiszámít
hatjuk, hogy az öt tehén után a gazdaság tejből befolyó évi jövedelme 50 millió lej 
körül van31. B. A. szerint ez mégsem jövedelmező, ha felszámítjuk a gépi üzem
anyagot, a gépi kopást és a saját munkaerejét.

• В. B. és felesége 1989 előtt kereskedelmi és szállítási tisztviselőkként dolgoztak, és 
mezőgazdasággal nem foglalkoztak. Miután visszaigényelték földjeiket, összetársul
tak a szülőkkel. így a család 45 hektár tulajdonába került, amelyből 10 hektár szántó, 
15 hektár kaszáló és 20 hektár legelő. Kászoni viszonylatban az állattartás a legjöve
delmezőbb, ezért vásároltak 10 fajtehenet és egy pár juhot. A területnagysághoz ké
pest a 10 darab tehén kevés: európai szinten a 45 hektárra legalább 50 darab szarvas- 
marha kellene. A közeljövőre tervezte a legelők feljavítását, fűmagok vásárlását. A 
szántóterületet négyes vetésforgóban műveli: 1 hektáron termel burgonyát, a többin 
búzát, rozsot, zabot, cukorrépát, fekete borsot. 1993-ban vásárolta meg a traktort 15 
százalékos kedvezménnyel, amit a Caritas nyújtott. A Mezőgazdasági Banktól felvett 
hitel és a Bird-program segítségével vásárolta meg a többi gépet. A takarmány
termesztés 80 százalékban, a burgonyatermesztés 50 százalékban gépesített. Több tíz 
millió lejbe került mindez. 1995-ben a gépeket több mint 100 százalékban kihasználta 
és szándékában van jövőre megvásárolni a rendfelszedőgépet, felfogadni egy mun
kaerőt (eddig családi munkaerővel dolgoztak) és a területek tagosítása: vagy olyan 
formában, hogy felvásárolja a földeket, vagy béreli, ha lesz kivel üzletet kötni itt a 
faluban.

A családi kisvállalkozás fő jövedelemforrása a 10 tehén után beszolgáltatott tej: 
évente 518 000 liter tejet ad be a csarnokba, tehát a fenti elméleti számítások alapján 
évi jövedelme a tejből 233 millió lej. Ezt a pénzösszeget már visszaforgathatja újabb 
gépek vásárlására, a munkaerő megfizetésére, földek felvásárlására, még akkor is, ha 
levonja az összes költségeit.

A családi kisvállalkozóknál szembetűnő, hogy 1989 előtt egyáltalán nem foglal
koztak mezőgazdasággal. 1989 után abból kiindulva, hogy ne maradjanak kihasz
nálatlanul a visszaigényelt mezőgazdasági területek, nekifogtak gazdálkodni. 
Kászoni viszonylatban az állattartás a legjövedelmezőbb, ezért ezt a tevékenységi 
ágat választották. Ha csak a tejpénzből befolyó jövedelmet vesszük figyelembe, ak
kor nyereségesnek is tűnhet a vállalkozás, de sokkal több állatot kellene eltartaniuk 
a területnagyság szerint. A piaccal a tejescsarnokon keresztül tartják a „ kapcsola
tot ”, amely közvetítő szerepet vállal a tejtermelők és tejfeldolgozók között. Vertikális 
integráció nem létezik. Csak családi munkaerőt hasznosítanak, a gépek segítségére

31 1 liter tejért a csarnokban 450 lejt fizettek 1995-ben.
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támaszkodva. Az általam bemutatott két vállalkozás közül az egyik gazda saját tőké
ből vásárolta meg a gépeket, míg a másik gazda bankkölcsönhöz folyamodott.

Összegzés

Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy milyen okok vezetnek az egyéni vagy 
társas gazdálkodási formák kialakulásához.

A kollektivizmust megelőzően a két faluban a lényeges különbségek a földrajzi
természeti feltételekből adódtak: Szentmártonban meg lehetett élni földgazdálko
dásból, míg Kászonban létfeltétel volt az állattartás, az erdőlés és a cselédkedés. A 
kollektivizálást követő években a két faluban előbb gazdasági, majd társadalmi 
szinten is lényeges különbségek jelentek meg: a kollektivizálás gyökeresen meg
változtatta az emberek életvitelét. A 25 év elég volt ahhoz, hogy a két falu társadal
mi-gazdasági struktúrája egymástól eltérő irányt vegyen fel, és ennek következmé
nye, hogy Szentmártonban az emberek bíznak a társas gazdálkodásban.

Szentmártonnak olyan adottságai voltak, hogy az új normáknak és követelmé
nyeknek minimális erőfeszítéssel eleget tudott tenni, míg Kászon nem. Az előbbiben 
a kollektivizálás nem rontott a meglevő adottságokon, hanem inkább ösztönözte a 
lakosságot az erőforrások kihasználására. Kászon esetében pontosan az ellenkezője 
történt, a kollektivizálás felborította a hagyományos, bevált gazdálkodási formákat. 
A téesz pozitívuma, hogy bizonyos mértékig modernizálta a kollektív gazdaságot, 
éppen ezért tudott Szentmártonban egy erős szövetkezeti gazdaság létrejönni. A 
szentmártoni téesz nyereséges működéséhez hozzájáruló másik fontos tényező a 
vezetőség stratégiája. A téesz azért tudott Szentmártonban nyereségesebb gazdasá
got kiépíteni, mert a szentmártoni téesznek hozzáértő és szakmailag kompetens ve
zetőrétege volt, amely a meglévő erőforrásokat és javakat a lehető legjobban hasz
nosította. A harmadik fontos tényező a szentmártoni téesz sikerében az emberek 
mentalitása. Szentmártonban a vezetőség érdeme, hogy nemcsak a gazdaság, hanem 
az emberek irányítását is meg tudta szervezni. Prémiumokat és munkateljesítmény
nek megfelelő fizetést nyújtott, hogy az emberek ösztönözve legyenek a kollektív 
gazdálkodásban.

Kászonban hiányoztak a jó földrajzi-természeti adottságok és sem a vezetőség, 
sem a tagság nem vette ki részét a téesz gazdálkodásból. Kászon mezőgazdasága 
ebben az időszakban teljesen összeomlott, ezért nem tud ma a község általános 
szinten erre az ágazatra építeni. Kászonra a kisparcellás művelés jellemző, mivel a 
faluban nem tagosították a területeket. Ezeken a kis parcellákon nem lehet nyeresé
gesen gazdálkodni, ezért nagy erőbefektetéssel minimális hasznot érnek el a gazdák. 
Mégsem tagosítják a földeket, mert az emberek nem bíznak a szövetkezeti-társulási 
gazdálkodásban, mivel a téesz gazdálkodása nem volt példamutató. Kászonban a 
lakosság körében, de még csak az idős gazdák körében sem jelent meg egy olyan 
erő, ami társulás kialakítására ösztönözte volna az embereket. Az emberek mentali
tása, a saját földjéhez való makacs ragaszkodása megakadályozza a továbblépést egy 
nyereségesebb gazdálkodási forma felé. Néhány fiatalabb gazda a tulajdonukban 
levő területek kényszerítő hatására fogott bele a gazdálkodásba, az állattenyésztésbe. 
Ezek a gazdák lényegében helyi szintű kisvállalkozók, mivel termékeiket nem a tá-
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gabb piaci hálózaton keresztül értékesítik, hanem helyben a faluban. Ez a réteg nem 
a létfenntartására koncentrál, hanem a minél nagyobb jövedelemszerzésre, a profitra. 
Ennek a rétegnek nincs szüksége társulási gazdálkodási formára, sőt a modernebb 
gazdálkodás követelményeinek is próbál eleget tenni. Ugyanez jellemző a 
szentmártoni konyhagazdaságokra, amelyek 6 hektáron, és 20 hektáron is profitori- 
entáltan próbálnak gazdálkodni. Profitjukat a burgonyatermesztésből nyerik. Szer
ződéses piaci kapcsolatokat is kialakítanak és így túllépnek a véletlenszerű eladások
ra alapozott termelésen. Ezek a gazdaságok is fenn tudják tartani magukat a társulási 
gazdálkodási forma nélkül. Ezek a gazdálkodási formák akár követendő példák is 
lehetnének, de a falvak lakosságának nagy részét képező, idős embereknek nagy 
segítséget jelentene a társas gazdálkodási forma. Ők már nem tudnak önálló gazda
ságot talpra állítani és fenntartani. Nekik nincs erejük megművelni parcellájukat, 
ezért maradnak akkora területek parlagon.

Egyetértek az eddigi romániai gazdálkodást kutatók következtetéseivel, akik a 
célracionális gazdálkodás korlátáit a létező mezőgazdasági struktúrák fogyatékossá
gaiban látták (Samochis-Plaias-Lazar 1985; Aluas 1994), valamint a mentáíis- 
szimbolikus-kulturális elemek korlátozó jellegében (Bíró-Gagyi-Oláh 1994). Ezek 
az elemzések nem adnak választ arra a kérdésre, hogy miért alakultak egyes falvak
ban társulások és máshol nem. A jó természeti-mezőgazdasági adottságokon, a szük
ségszerűségen és az emberek mentalitásbeli jellemzőin túl valami más is ösztönözte 
az egyes falvak lakóit társulások létrehozására. Ez leginkább a Burgabotek Rt kiala
kulásánál követhető nyomon. Ha nem alakult volna meg 1991-ben, rögtön a téesz 
felszámolásakor egy kezdeményező csoport, akkor a társulás sem jöhetett volna lét
re. 30 személy a faluból összetársult azzal a céllal, hogy irányítsák a falu mezőgaz
daságának átalakítását. A társulok kapcsolatainak sajátos mintázata, tartalma, szer
kezete határozta meg, hogy a csoporton belül létrejöjjön egynemű viselkedés 
(Granovetter 1994), és hogy társulást alakítsanak. Ez a 30 tagú csoportosulás idő
sebb, volt téesz tagokból állott, akik már megtapasztalták mind az egyéni, mind a 
közös gazdálkodási forma előnyeit és hátrányait. Homogén csoportot alkottak, mivel 
már a téeszben együtt dolgoztak, falubeliek voltak, és ismerték egymást. Átlátták, 
hogy a falu többségének nincs ereje a földek műveléséhez, és, hogy tagosított földe
ken könnyebb és gazdaságosabb modem, gépesített mezőgazdaságot kialakítani. Az 
így kialakult konszenzus képezte az egyik ösztönző erőt a társulások létrehozásához. 
A másik ösztönző erő volt az a közös kívánság, hogy ne engedjék szétrombolni a 
meglévő közös javakat (gépeket, épületeket, eszközöket), hanem mentsék át egy 
másik, szintén közös tulajdonban levő gazdasági társulási formába.

A Testvériség Rt létrehozásában szintén egy kisebb kezdeményező csoport, a 
földosztó bizottság játszotta a főszerepet. Kezdetben ugyanazok voltak az ösztönző 
erők a társulási gazdálkodási forma kialakítására, mint a felszámoló bizottságban. 
Idővel a politikai ellentétek megjelenésével párhuzamosan a földosztó bizottság más 
úton folytatta a társulás megszervezését. A célok, az elképzelések ugyanazok voltak, 
mint az első társulás esetében, ellenben a földosztó bizottság tagjainál egy harmadik 
ösztönző erőként jelent meg az az elképzelés, hogy a téesz hagyományaitól eltérő, 
más gazdálkodási stratégiát követő mezőgazdasági társulás alakulOnnek 
a második kezdeményező csoportnak köszönhetően alakult meg Szentmártonban a 
második társulás.
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TÁJÉKOZÓDÁS

RACIONALITÁS, SZOCIOLÓGIAELMÉLET, 
SZOCIOLÓGIAI KUTATÁS

A racionális döntések elméletére (a továbbiakban: RDE) támaszkodó szociológia 
és társadalomkutatás az elmúlt két évtized terméke. Elmélettörténeti szempontból az 
irányzat mindenekelőtt a klasszikus weberi hagyomány újraértelmezéseként, vala
mint a társadalmi csere elméletének kidolgozásaként fogható fel. Az RDE fogadta
tása a szociológiában a teljes elutasítástól a dogmatikus alkalmazásig terjed. Min
denesetre az irányzat nagykorúságát egyértelműen jelzik a nyolcvanas és kilenc
venes években megjelent válogatások és monográfiák,1 a irányzatot reprezentáló 
Rationality and Society című folyóirat, az elmélet szellemében fogant elméleti és 
empirikus kutatási programok, rangos nemzetközi konferenciák, valamint az, hogy 
a vezető amerikai és európai szociológiai tanszékeken az irányzat — valamilyen 
mértékben -  beépült a graduális és Ph. D. képzésbe.

Magyarországon a nyolcvanas évek közepén -  elsősorban Csontos László kutatá
si és oktatási tevékenységének köszönhetően -  vált ismertté a szélesebb társada
lomtudományi közönség számára az irányzat. A korábbi szórványos híradások2 után 
1998-ban jelent meg Csontos szöveggyűjteménye A racionális döntések elmélete 
címmel (Osiris-Láthatatlan Kollégium), mely nagyban hozzájárult az RDE hazai 
recepciójához, az egyetemi szintű szociológiai és politikatudományi oktatási prog
ramokba történő beillesztéséhez.

A Szociológiai Szemle szerkesztősége éppen ennek a folyamatnak egyik fázisáról 
tudósít sajátos form ában/ Négy doktorandusz és egy egyetemi hallgató beszámo
lóját közli, melyben az irányzatról szerzett tapasztalataikat, az RDE-ről kialakult 
véleményüket fogalmazzák meg. Schleicher Nóra aprólékos és informatív recenzió
jában mutatja be az irányzat egyik alapművének számít Coleman-Fararo vitakötetet, 
melyben az irányzat mellett és ellen felhozott metaelméleti érvek széles körét ismer
hetjük meg. Vicsek Lilla -  részben Groningenben szerzett személyes tapasztalataira 
támaszkodva -  vázolja fel Siegwart Lindenbergnek, az irányzat egyik legismertebb

1 A válogatások közül érdemes kiemelni a Peter Abell által szerkesztett Rational Choice 
Theory című kötetet (Aldeshot-Brookfield, An Elgar Reference Collection 1991), amely 
mindmáig a legteljesebb áttekintést adja a racionális döntések elméletének klasszikus 
és kortárs szociológiai alkalmazásairól. (A kötetről recenzió olvasható Szántó Zoltán tollá
ból a Szociológiai Szemle, 1993/3—4 hasábjain.) A monográfiák közül pedig James 
Coleman The Foundation o f Social Theory című műve (Cambridge Mass., Harvard 
University Press 1990) emelkedik ki. (A kötet ismertetéséhez és tudásszociológiái értékelé
séhez lásd a BUKSZ 1993-as nyári számában Hadas Miklós írását.)

2 Lásd például a Replika 1991/4. számában megjelent tematikus válogatást.
’ Az ötlet Tardos Róberttól származik, az írások gondozásában Szántó Zoltán vett részt.
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európai képviselőjének álláspontját, majd áttekinti az RDE lehetséges kritikáinak 
irányait. Cserne Péter az ökonómiai imperializmus szemszögéből, elsősorban Gary 
Becker Nobel-díjas amerikai közgazdász munkásságán keresztül tárgyalja a raci
onalitás problémáját a társadalomtudományban. Czobor Zsuzsa írása a középszintű 
elméletek és az RDE problematikáját helyezi recenziójába: a Hedström-Swedberg 
által szerkesztett konferenciakötet bemutatása során jó  érzékkel gyűjti össze a 
mechanizmusalapú társadalomelmélet termékenysége melletti érveket. Végül Janky 
Béla elemző írása az RDE és a kvantitatív társadalomkutatás néhány problémáját 
mutatja be széles szakirodalmi bázisra támaszkodva. Az utolsó írás egyben azt is 
érzékelteti, hogy napjainkban az RDE körüli metodológiai vita a szociológiában már 
nem a metaelméleti érvek, hanem az empirikus alkalmazások szintjén zajlik.



Schleicher Nóra

„IS RATIONAL CHOICE THEORY A RATIONAL 
CHOICE OF THEORY?”
(J. S. C o lem an -T . J. F araro  (eds.) Rational Choice Theory:
Advocacy and Critique. N ew bury  Park : S age P ub lications, 1992.)

A racionális döntések elmélete a modern társadalomtudomány egyik legfontosabb és 
legtöbb vihart kavart irányzata, mely a neoklasszikus közgazdaságtan berkeiből in
dult hódító útjára a szociológia, a politikatudomány, a jogtudomány felé, s útja során 
számos változáson ment keresztüli, az eredeti, standard elmélet számos nem stan
dard változat létrejöttét inspirálta. A vizsgálandó kötet anyaga az Amerikai Szocio
lógiai Társaság Elméleti Szociológia Szekciójának 1991-ben, James Coleman el
nökletével tartott konferenciájára támaszkodik, és a racionális döntések elmélete 
(továbbiakban RDE) inspirálta tanulmányokból közöl válogatást.

A kötet tíz tanulmányt tartalmaz, melyeket a szerkesztők három fejezetbe sorol
nak. A Themes o f  Advocacy című részben négy, a Critical Perspectives címet viselő 
második részben szintén négy, végül a harmadik részben, mely a Metatheory: 
Rational Choice Pro and Con címet kapta, két tanulmány olvasható. Az értekezések 
fejezetekbe sorolása kissé esetleges, az első rész néhány tanulmánya például inkább 
hat kritikának, mintsem támogató érvelésnek. Ugyanakkor nemcsak az utolsó fejezet 
két tanulmányát jellem zi a metaelméleti megközelítés, hanem S. Lindenberg és 
D. Wilier munkáit is. A kötetet Coleman bevezetője nyitja, szerinte egy átfogó szo
ciológiai elmélet három kritériumnak kell, hogy megfeleljen. A megmagyarázandó 
jelenségnek a társadalmi rendszer szintjén (makroszinten) kell lennie, a magyarázat
nak ugyanakkor az egyéni cselekvők viselkedésén (mikroszint) kell alapulnia. Szük
ség van tehát a makro- és mikroszint közötti kétirányú kapcsolatot magyarázó el
méletre, és az egyéni cselekvések mozgatórugóit magyarázó pszichológiai indíttatá
sú elméletre is.1 A szerző szerint eddig egyetlen szociológiai elmélet sem igazán 
kielégítő, mert egyik sem felel meg mindhárom kritériumnak. Az RDE fő előnye a 
mikro-makro kapcsolat eredményes vizsgálata, ugyanakkor nem, vagy csak mini
mális mértékben foglalkozik az egyéni viselkedés pszichológiai motivációjával. 
[A kritikák többsége éppen erre a hiányosságra irányul, egyes szerzők (pl. Michael 
Hannah) azonban a mikro-makro kapcsolat RDE-alapú magyarázatát is megkérdő
jelezik.] Coleman azonban némileg ellentmond önmagának, amikor az RDE leg
főbb, más elméletektől elkülönítő vonásának azt a feltevést tartja, mely szerint az 
ember optimalizáló lény, azaz mérlegeli cselekvésének alternatíváit, azok várható 
kimenetelét és a számára legkedvezőbb kimenetellel kecsegtető alternatívát fogja

1 „1. The set of phenomena to be explained by the theory is the behavior of the social systems 
(large or small), and not the behavior of the individuals.

2. Explanation of the behavior of social systems requires explanation in terms of the 
behavior of actors in the system, thus implying

a) a theory of transition between the level of social system behavior and the level of 
behavior of individual actors, often expressed as the micro-macro problem,

b) and a psychological theory or model of the springs of individual action” (Coleman, IX).
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választani. (E mögött a feltevés mögött ugyanis az egyén pszichológiai jellemzőire 
vonatkozó feltételezések fedezhetők fel.) Coleman szerint az RDE fő célja nem az, 
hogy segítségével megértsük, hogy az egyes cselekvők adott döntései miért tekint
hetők racionálisnak, hanem annak feltárása, hogy egyesek racionális cselekvései 
milyen társadalmi eredménnyel járnak, függetlenül a cselekvés céljától.2 Coleman 
tehát a hangsúlyt a makro-makro, makro-mikro és a mikro-mikro kapcsolatok he
lyett a mikro-makro kapcsolatra helyezi. Az RDE ereje szerinte ennek a kapcsolat
nak a magyarázatában rejlik.

A kötet első tanulmánya (Siegwart Lindenberg: The Method o f  Decreasing 
Abstraction) azokat a kritikákat próbálja kivédeni, melyek szerint az RDE alapján 
megfogalmazott előrejelzéseket az empirikus kutatások, tapasztalatok gyakran cá
folják, az RDE irreális, valóságtól elszakadt, a szociológia számára használhatatlan 
modell.

Az RDE-ben szerinte megvan a lehetőség arra, hogy ötvözze a közgazdaságtan 
elméleti alapú, analitikus és a szociológia empirikus, leíró hagyományát. Hogy a 
kettő ne kerüljön ellentmondásba egymással, egy az elméletalkotásra vonatkozó 
ötlettel áll elő. Az ötletet a csökkenő absztrakció módszerének (Method o f  
Decreasing Abstraction) nevezi, melynek lényege: egy elmélet megfogalmazásakor 
el kell választani egymástól az elmélet magját (core assumption), mely egy egészen 
egyszerű, absztrakt modell, és ahogy az elméletet újabb és újabb területekre ter
jesztjük ki, úgy kell létrehozni újabb és újabb áthidaló feltevéseket (bridge 
assumptiosri), melyek egyre realisztikusabbak, bonyolultabbak és absztrakciós 
szintjük folyamatosan csökken. A magfeltevések analitikus erővel, az áthidaló felte
vések egyre nagyobb deskriptív pontossággal bírnak. Egy az RDE-ből vett példával 
szemléltetve: a racionalitás az elmélet magjához tartozik, a haszon maximalizálásá
nak elvét azonban célszerűbb áthidaló feltevésként megfogalmazni, majd az elmé
letet tovább közelíteni a valóság felé a nem lineáris hasznosság, a csökkenő határha
szon elv, a haszonnak az egyén kognitív értelmezési keretétől (frame) való függésé
nek áthidaló feltevéseivel. így a haszon egyre finomabb értelmezése nem teszi tönk
re a racionalitás magfeltevésben megfogalmazott elvét.

A szerző az RDE védelmében további distinkciókat is megfogalmaz, így például 
elkülöníti egymástól az individuum kétféle elméletét. Pszichológiai megközelítés 
esetén a magyarázandó jelenség és a magyarázat egyaránt az individuum szintjén 
van, a szociológia célja azonban eltérő, a magyarázandó jelenség a makroszinten 
található, így indokolt, hogy a pszichológiáétól eltérő, annál talán egyszerűbb, ke
vésbé realisztikus, de a magyarázandó jelenség szempontjából kielégítő cselekvés- 
elmélettel dolgozzon. Sőt, egy szociológiai elmélet annál jobb, minél kevesebb in
formációra van szüksége az individuumok szintjéről.

2 „... its principal aim is not to understand how a particular action can be seen as reasonable 
by the actor but to show how actions that are reasonable or rational for actors can combine 
to produce social outcomes ...” (Coleman, XI) Ezzel szemben a kötet szerzőinek többsége, 
az elmélet támogatói és kritikusai egyaránt, inkább a racionalitás kérdésével és nem az 
egyéni cselekvés társadalmi kimenetelének problémájával foglalkoznak. Kari Popper, 
akinek szituációs-logikai modelljére az RDE erősen épít, a társadalomtudomány felada
tának éppen a cselekvési szituáció elemzését tartotta, hogy abból a cselekvés, pszichológiai 
magyarázatok bevonása nélkül is megérthető legyen. A cselekvés racionalitása, szerinte, 
a cselekvés szituációnak megfelelő voltában rejlik.
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Végül Lindenberg részletesen foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy milyen hatással 
van az egyén kognitív értelmezési kerete a cselekvési alternatívák hasznának meg
ítélésére. A klasszikus RDE szerint egy döntési helyzetben a lehetséges alternatívák 
kim-neteleihez várható hasznosságok (expected utility) rendelhetők, s az egyén leg
nagyobb várható haszonnal járó alternatívát fogja választani. Lindenberg, Goffman- 
ra hivatkozva, felhívja a figyelmet a döntési szituáció értelmezési keretének {frame) 
a várható hasznosság meghatározásában játszott szerepére. Szerinte egy döntési 
helyzetben általában több cél is lehetséges, és az a cél választódik ki, mely az alter- 
nátívák között legjobban differenciál, ez a cél fogja strukturálni a szituációt és meg
határozni az alternatívák várható hasznát. Az általa kidolgozott discrimination model 
az áthidaló feltevés példája, mely az RDE-t a valósághoz közelíti.

Coleman szerint a kötet második tanulmánya (Margaret Mooney Marini: The 
Role o f  Purposive Action in Sociology) példája lehet Lindenberg csökkenő absztrak
ció elméletének. A szerző számos ponton kritizálja az RDE-t, illetve tágabban a 
purposive action (célirányos cselekvés) szociológia elméletét. A megközelítés elő
nyének tartja, hogy jól magyarázza a makro-mikro és mikro-makro kapcsolatokat, 
hátrányának, hogy nem veszi figyelembe a normák, értékek és hitek eredetét. 
A döntéseinkre alapvető hatást gyakorló normákat, értékeket és hiteket a szocializá
ció útján, a Jelentős másikkal” való kapcsolatban sajátítjuk el, s azok egy adott tár
sadalom kultúráját, struktúráját tükrözik. A szociológiai elméletnek tehát feladata a 
társadalom struktúrájának, kultúrájának megértése is, ez azonban, szerinte, áthidaló' 
feltevések segítségével beépíthető az RDE modelljébe.

Marini kritikája elsősorban az RDE döntéshozatali modelljére irányul és érvelése 
erősen támaszkodik Kahneman, Tversky, Simon és mások munkáira. Felhívja a fi
gyelmet arra, hogy míg a várható hasznosság klasszikus elmélete azt feltételezi, 
hogy az egyén minden szükséges információ birtokában van, és képes az összes al
ternatívát és azok összes konzekvenciáját mérlegelni, a valóság ennek ellentmond, 
és az empirikus, döntéspszichológiai kutatások többnyire Simon korlátozott racio
nalitás elméletét támasztják alá. Ezen elmélet szerint az egyén célja, korlátozott 
mennyiségű információ és korlátozott kognitív képességek birtokában, nem a leg
jobb alternatíva, hanem az első kielégítő (az egyén aspirációs szintje feletti) alterna
tíva kiválasztása.

A klasszikus RDE szerint az alternatívák értékelésének alapja a végső jólétre tett 
hatásuk. Kahneman és Tversky kutatásai szerint azonban az egyén relatív nyeresé
geket és veszteségeket mérlegel, melyeket valamilyen referenciaponthoz, például a 
status quóhoz viszonyít. A nyereségek és veszteségek valószínűségét általában túl
becsülik az emberek. Nyereséggel kecsegtető helyzetben inkább kockázatkerülő, 
veszteség esetén viszont inkább kockázatvállaló magatartás a jellemző, a biztosan 
bekövetkezőt és az alacsony valószínűséggel bekövetkezőt általában túlértékelik az 
emberek. A számukra kívánatos esemény bekövetkezésének valószínűségét szintén 
túlértékelik. „ Thus heuristics used in cognitive processing lead to systematic biases 
in the formation and manipulation o f  subjective probabilities”3.

Az egyén referenciapontja sem állandó, korábbi nyereségek hatására például 
emelkedik, veszteségek hatására csökken. A referenciapont az aspirációs szint

J „így a kognitív feldolgozás során alkalmazott heurisztikák a szubjektív valószínűségek
kialakulását szisztematikusan torzítják”.
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függvénye, mely ugyanakkor a társadalom által meghatározott jelenség. Az egyén 
döntéseire tehát alapvető hatással van a társadalom, melyben él. Vagyis, ha létezik is 
egy preferencia-sorrend, maga a várható valószínűségekre és az ezektől függő vár
ható hasznosságokra alapozott döntéshozatali mechanizmus erősen szubjektív és tár
sadalomfüggő. A probléma azonban még nagyobb a preferenciák sorrendbe állításá
val kapcsolatban. A klasszikus RDE feltevése szerint az egyén preferenciái, melyek 
alapján az alternatívákat rangsorolja, stabilak, állandóak, a döntési folyamathoz vi
szonyítva külsődlegesek, az elmélet az egyén preferenciáira legfeljebb utólag — ma
gából a döntésből -  következtet (revealed preferences, kinyilvánított preferenciák). 
E mögött a feltételezés áll, hogy a preferenciák és a viselkedés között tökéletes 
a megfelelés. „ I f  people are assumed to choose what they value, and i f  what they 
value is revealed only by what they choose, a theory o f  purposive action is 
inherently tautological ”4 (29).

A feltételezés azonban, hogy a preferenciák állandóak, konzisztensek, mindig 
összemérhetők egymással, valamint, hogy mindig létezik egy világos, egyértelműen 
körülhatárolható cél, ismét csak ellentmond az empirikus tapasztalatoknak. Marini 
szerint az sem elfogadható érv, hogy a modell aggregált szinten jó  előrejelzéseket 
ad. A szociológiai elmélet, szerinte, nem elégedhet meg az előrejelzéssel, feladata 
kell, hogy legyen a jelenségek megértése, magyarázata is. így nem lehet eltekinteni a 
preferenciák alakulásának, az azokra ható értékeknek, hiteknek, normáknak és az 
ezeket létrehozó társadalomnak, a szocializáció során az egyénre gyakorolt normatív 
nyomásnak a vizsgálatától. Amíg ezen kérdésekre vonatkozó áthidaló feltevések 
nem születnek, addig az RDE csak a kalkulációnak, s nem a cselekvésnek lehet 
normatív elmélete.5

A harmadik tanulmány szerzője (David Wilier: The Principle o f  Rational Choice 
and the Problem o f  a Satisfactory Theory) is az RDE klasszikus megfogalmazásával 
vitatkozva fejti ki saját elméletét, melyet elementary theory-nek (elemi elmélet) ne
vez, s melyről az állítja, hogy kielégítő racionális döntéselmélet, azonban a klasszi
kus RDE-nél szélesebb körben használható. Elmélete, mely az önkéntes csere és a 
kényszeren alapuló társadalmi kapcsolatok közötti különbséget vizsgálja, véleménye 
szerint, megfelel Coleman három kritériumának, vagyis a társadalmi rendszert az 
egyének viselkedéséből magyarázza, összeköti a két szintet, és modellálja az egyén 
viselkedésének mozgatórugóit. Ugyanakkor vitatkozik a klasszikus RDE alapfelte
véseivel, melyek Gary Becker megfogalmazásában a következők: maximalizáló 
viselkedés, stabil preferenciák és piaci egyensúly.

Az első feltételezést (maximalizáló viselkedés) a racionalitás témaköréhez kap
csolva tárgyalja, és úgy véli, csak igen korlátozott körülmények között működik. 
(Olyan esetekben, amikor az egyének egyedül cselekszenek, vagy olyan játszm ák
ban [több szereplős döntési helyzetekben], mikor a szereplőknek van egy domináns 
stratégiájuk.) Más esetekben a haszonmaximalizálás elve nem működik, de nem 
haszontalan, mert felhívja a figyelmet a problémára, így heurisztikus funkciója van.

4 „Ha azt feltételezzük, hogy az emberek döntéseit az értékeik határozzák meg, valamint azt, 
hogy ezekre az értékekre csak a döntéseikből tudunk következtetni, akkor a célirányos 
cselekvés elmélete természeténél fogva tautológikus.”

5 E problémák megoldására már történtek kísérletek. Lásd például: Jón Elster 1983. Sour 
Grapes. Cambridge: Cambridge University Press, illetve Gary Becker: Preferenciák és 
értékek. In: Lengyel Gy.-Szántó Z. (szerk.) 1998. Tőkefajták. Bp.: Aula, 101—127.0.
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A szociológiában általában ez az elv nem működik, mivél ez a tudományág társas 
kapcsolatokat vizsgál, ezek azonban nem tartoznak a fent említett esetek közé, hi
szen a jutalmak nem automatikusak, hanem a résztvevők forrásaitól és e források 
adás-vételétől függnek, s ez általában két vagy több cselekvő döntésén múlik. Wilier 
felhívja a figyelmet a haszonmaximalizálás elvéből következő paradoxonra, ezt az 
elvet követve ugyanis, szerinte a cselekvők soha nem cserélnek, hiszen a csere során 
a maximális haszon egy részéről le kell mondani. Az ET (elementary theory) szerint 
tehát az egyének preferenciaállapotaik változásának maximalizálására törekednek. 
Ez a megfogalmazás lehetővé teszi a cseréhez szükséges kompromisszum beépítését 
az elméletbe.

A stabil preferenciák kérdéskörét az értékek kategóriája alatt tárgyalja a szerző. 
Véleménye szerint az értékek csak korlátozott körülmények között kezelhetők ren
dezett hasznosságokként (ordered utilities). A piaci egyensúly állapotában, mely 
parametrikus helyzetet idéz elő, a preferenciák korlátozhatók hasznosságokra, stra
tégiai helyzetekben azonban a döntésben nem pusztán a hasznosságok, hanem 
struktúrák és stratégiák is szerepet játszanak. A szerző a hálózati csere elméletéből 
(network exchange theory) vett példával szemlélteti az értékek és struktúrák bonyo
lult interakcióját, és a struktúrák és stratégiák hatását az értékrendszerre és azon ke
resztül a döntésre.

Véleménye szerint az RDE a klasszikus közgazdaságtanon alapul, és ebben rejle
nek korlátái. Jól szemlélteti e korlátokat, hogy mennyire aikalmazhatatlan az elmélet 
az antikvitás társadalmaira. Weller Weber példájára támaszkodik. E szerint szüksé
ges és racionális volt, hogy a Római Birodalomban a vagyon a földben manifesztá
lódjék, hiszen a tulajdonjog megvédéséhez állandó politikai jelenlétre volt szükség 
(mely akadályozta a tulajdonos irányítói jelenlétét a munka világában), és a föld az 
egyetlen olyan tulajdonforma, mely a tulajdonos jelenléte nélkül is hozamot termel. 
A történelmi szereplők értékei, melyek alapján cselekedtek, azonban, bármennyire 
racionális volt is e cselekvés az ő szempontjukból, nem tekinthetők rendezett hasz
nosságoknak (hiszen nem létezett a modern értelemben vett piac fogalma, mely fo
galmon a haszon a klasszikus közgazdaságtan elmélete szerint alapul). Az értékek 
tehát nem mindig piaci értékek, hanem az adott strukturális feltételeket tükrözik.

S ez már át is vezet minket a harmadik problémához, a piaci egyensúly kérdésé
hez, melyet Wilier a struktúra fogalmához kötve tárgyal. Wilier szerint Becker min
den struktúrát úgy kezel, mintha a piac (legfeljebb tökéletlen piac) lenne. Ez a felté
telezés már csak azért sem állja meg a helyét, érvel Wilier, mert a piaci helyzetben, 
ahol a partnerek állandóan változnak, csak a reciprocitás kikényszerítésével lehet 
elérni, hogy a felek ne csapják be folyamatosan egymást. „Exchange is impossible 
fo r  rational actors unless the reciprocity right is enforced"6 (69). S ez a kényszer 
szükségszerűen csak egy másik struktúrából eredhet, ez a struktúra pedig az állam, 
mely modern formájában a modern piac kialakulásával egyidejűleg jö tt létre. A piac 
sem történetileg, sem logikailag nem tekinthető tehát elsődlegesnek az államhoz 
képest.

6 „A racionális cselekvő számára a csere csak akkor lehetséges, ha a reciprocitásra való 
jognak érvényt lehet szerezni.”
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A gazdasági megközelítés Wilier véleménye szerint elfogult, amennyiben minden 
struktúrát piacként kezel. Az ET ezzel szemben mindig az adott struktúra dinamiká
jában vizsgálja az egyén cselekvését.7

A „támogató érvelések” fejezet utolsó tanulmánya (Michael Hechter, Debra 
Friedman, Satoshi Kanazawa: The Attainment o f  Global Order in Heterogeneous 
Societies) a társadalmi rend kérdéskörét vizsgálja, s így az RDE Coleman által leg
fontosabbként kijelölt területéhez, az egyéni cselekvés társadalmi kimenetelének 
témájához kapcsolódik.

A szerzők a társadalmi rendre vonatkozó szociológiai elméletek két alapvető típu
sát különböztetik meg. A hobbesiánus elméletek szerint az egyének lemondanak 
jogaikról, átruházzák azokat az államra, hogy az erejével megvédje őket és javaikat 
egymástól, és biztonságot nyújtson számukra. Későbbi szerzők (pl. Weber) felhívják 
a figyelmet arra, hogy a puszta fizikai erőszak monopóliuma hosszú távon sosem 
elegendő és szükség van a legitimáció bizonyos formájára is.

Az elméletek másik csoportja, mely Arisztotelész, Rousseau, Durkheim vagy 
Parsons nevével fémjelezhető, nem a külső kontrol, hanem az internalizált normák 
szerepét hangsúlyozza a társadalmi rend fenntartásában. Mi történik azonban abban 
az esetben -  vetik fel a problémát a szerzők - ,  ha a szóban forgó társadalmak erősen 
heterogének (ilyennek tartják például az Egyesült Államok társadalmát), így az 
internalizált normák, értékek is heterogének, s a közös legitimációs bázis is megkér
dőjelezhető.

Úgy vélik, hogy ebben az esetben a társadalmi rend magyarázatáért érdemes a 
társadalom alsóbb szintjein működő kis csoportok felé fordulni. Ezek ugyanis a cso
portszolidaritás, a csoport belső integrációja érdekében a csoporton belül fenntartják 
a rendet, és ezáltal -  érvelnek a szerzők - ,  hozzájárulnak a társadalmi rend megte
remtéséhez is. Mindez igaz függetlenül attól, hogy az adott csoportban milyen nor
mák, értékek az érvényesek, sőt, minél deviánsabbak ezek a csoportok, normáik 
minél jobban eltérnek a társadalom elfogadott normáitól, annál nagyobb szerepet 
játszanak a társadalmi rend fenntartásában, hiszen ezek a csoportok tagjaikat általá
ban a társadalom peremén élőkből verbuválják, akik gyakran magányosak, egyéb 
csoportkötődéseik száma igen alacsony.

A szerzők érvelésük alátámasztását látják abban a tényben, hogy az állam eltűri, 
tolerálja, sőt passzívan támogatja is ezeknek a deviáns csoportoknak a létét, 
amennyiben azok nem törnek nyíltan az állam hatalma ellen, illetve nem járnak ne
gatív következményekkel olyanok számára, akik elég erősek ahhoz, hogy érdekeiket 
csoportként érvényesíteni tudják.

Példáikat különböző szekták (Hare Krishna, Rajneesh), iskolai és utcai bandák 
köréből veszik, és hitelesen érvelnek amellett, hogy az állam eltérő bánásmódban ré
szesíti a különböző csoportokat a fent említett szempontoknak megfelelően. Nem bi
zonyítják azonban azt a ki nem mondott, de tételük mögött meghúzódó állítást, hogy 
az egyének, amennyiben nem válnának csoporttagokká, nagyobb veszélyt jelen
tenének a társadalmi rendre, mint szervezett formában tömörülésük esetén jelente
nek. Inkább az feltételezhető, hogy a csoportok érdekérvényesítő képessége erősebb 
az egyénnél, és ez több, eltérő érdekű csoport esetén csoportok közi konfliktushoz

7 Ugyanezt az álláspontot képviseli egyébként Coleman is. Vö.: Coleman, J. S. 1990.
Foundations o f Social Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press.
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vezethet (ezt egyébként a szerzők példái is alátámasztani látszanak a Rajneesh és 
környezetvédő, valamint vallási fundamentalista csoportok konfliktusai kapcsán), 
mely semmiképpen nem tekinthető a társadalmi rendet erősítő jelenségnek.

A kötet második fejezetének négy tanulmánya talán abban különbözik az első 
négytől, hogy kritikai megjegyzéseivel nem javítgatni kívánja az RDE-t, hanem tel
jes egészében elveti azt, vagy csak nagyon szigorú korlátozások mellett tartja alkal- 
mazhatónak. A megfogalmazott kritikák egy része azonos a korábbi cikkekben meg
fogalmazottakkal, így az alábbiakban ezekre csak utalni fogok, és csak az új érvek 
részletesebb kifejtésére vállalkozom.

Thomas J. Scheff Rationality and Emotions. Homage to Norbert Elias című 
esszéjében, ahogy arra már a cím is utal, az érzelmek szerepének fontosságát hang
súlyozza és mikroszociológiai szemszögből fogalmazza meg az RDE-vel kapcsola
tos kritikáit. Véleménye szerint, a társadalomelméletek nagy része nem tulajdonít 
megfelelő szerepet az érzelmeknek: vagy kategorikusan elutasítja azok okozati sze
repét, mint például Skinner, vagy megemlíti ugyan, de mivel a jelenség részletes 
kifejtése elmarad, a kategória üres lesz (pl.: Parsons), esetleg túl tág és egységés 
kategóriaként kezeli az érzelmeket (pl.: a pszichoanalízis szorongás kategóriája), 
vagy egyszerűen tudomást sem vesz róla, ahogy, a szerző szerint, az RDE tesz.

Scheff szerint, mind az egyéni, mind a kollektív döntések esetén gyakori az im- 
pulzív, következményeket nem mérlegelő, nem tudatos, kontrol nélküli, irracionális 
viselkedés. Ezekről a helyzetekről az RDE egyszerűen nem vesz tudomást.

Pozitív ellenpéldaként Scheff Norbert Elias munkásságát idézi, aki a civilizáció 
fejlődését vizsgálva saját modernitáselméletében, Weberhez hasonlóan, fontos sze
repet tulajdonít a racionalitásnak, de Webertől eltérően, az érzelmek és elsősorban a 
szégyenérzet szerepét, a civilizációs folyamat előrehaladtával a szégyenküszöb 
emelkedését is hangsúlyozza.

Az érzelmek függő változóként való vizsgálata módszertani problémát vet fel, 
amely arra irányul, hogy mennyire lehet objektív az érzelmek szerepének megítélé
se. Scheff szerint Elias módszere erre a problémára is pozitív megoldást nyújt. A szó 
szerint idézett szövegek (viselkedési útmutatók, kézikönyvek, stb.) történelmi kon
textusban történő elemzése lehetővé teszi a jelentések objektív (a szöveg jelenléte 
következtében ellenőrizhető) mégis kontextus-függő értelmezését, valamint a mikro- 
szint (egyéni érzelmek) összekapcsolását a makroszinttel (a civilizációs változás).

Scheff szerint az RDE már módszereiből fakadóan is képtelen az érzelmek szere
pének feltárására, hiszen a laboratóriumi körülmények, a kérdőíves felmérések, a 
„karosszék módszer” szükségszerűen vezet az érzelmek figyelmen kívül hagyá
sához. A kvantitatív módszerek használatakor az értelmezés egyetlen egyszer, a kó
dolás során játszik szerepet, azután az eredeti szöveg teljesen eltűnik. A szerző sze
rint ,,/n some ways mainstream social studies are consiracies againts arriving at 
accurate interpretations o f  meaning ”s (111).

Scheff úgy véli, hogy a modern társadalomra általában jellemző az érzelmek el
fojtása, letagadása, a „szégyenlem, hogy szégyenkezek” jelenség. Nem csoda hát, 
hogy ez alól a tendencia alól az RDE-t megfogalmazó, azt támogató tudósok sem 
kivételek. „To the extent that social scientists are loyal members o f  their culture, 8

8 „A társadalomkutatás fő irányai bizonyos szempontból olyan összeesküvésnek tekinthetők,
mely ajelentés helyes értelmezésének megtalálása ellen hat” .
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in which emotions are universally supressed, they may unthinkingly suppress them 
in their studies’’9 (116).10

A feladat tehát, szerinte, olyan elmélet létrehozása, mely feltárja az érzelmek 
kauzális funkcióját, és az észleléssel és gondolkodással egyenrangú szerepet tulaj
donít neki.

Michael T. Hannah Rationality and Robustness in Multilevel Systems című cikké
ben egy, az eddigiekhez képest gyökeresen új szempontra hívja fel a figyelmet. Míg 
az RDE korábbi kritikái a makro-mikro kapcsolatra (a szocializáció, internalizáció 
kérdéseire), illetve a mikro-mikro kapcsolatra (az értékek, normák, preferenciák 
viselkedésre gyakorolt hatására) irányultak elsősorban, addig Hannah a mikro mak
ro kapcsolatot teszi kritikai vizsgálat tárgyává. Véleménye szerint az RDE problé
mája nem az egyéni cselekvés mozgatórugóinak téves észlelésében rejlik, ahogy ezt 
a kritikusok többsége hajlamos állítani, hanem az arra vonatkozó feltételezésekben, 
hogy az egyéni viselkedés hogyan hoz létre rendszerszintű jelenségeket. A probléma 
különösen akkor jelentkezik, ha az egyének mikroszintje és a társadalom makro
szintje között megkülönböztetjük a formális szervezetek középső szintjét is.

Az RDE-teoretikusok többsége csak két szintet vesz figyelembe, a magas szintű 
társadalmi döntéseket alacsonyabb szinten hozott racionális döntésekkel és valami
lyen aggregációs mechanizmussal magyarázza. A mögöttes feltételezések szerint 
1. a mikrofolyamatok jobban érthetők, mint a makrofolyamatok, így mindig a 
mikrofolyamatokból kell kiindulni; 2. az aggregáció mechanizmusa egyszerű, vagy 
ha bonyolult is, megérthető, és 3. amennyiben mégis feltételezik a formális szerve
zetek köztes szintjét (ahogy pl. Coleman teszi, aki egyéni és korporatív cselekvőkről 
egyaránt beszél), úgy ennek a szintnek a bevezetése szerintük semmilyen speciális 
elméleti komplikációt nem jelent. Hannah mindhárom feltételezést támadja.

A problémát egyrészt azt jelenti, hogy a formális szervezetek, a korporatív cse
lekvők nem hagyhatók ki az elemzésből, hiszen a modern társadalmakban a cselek
vések nagy része bennük, illetve rajtuk keresztül történik.

Másrészt probléma az, hogy a szintek nem illeszkednek tökéletesen egymásba 
(partially nested), vagyis a rendszerszintű eredményt egyének és szervezetek inte
rakciója hozza létre, az egyének cselekedeteinek hatása a rendszerszintű makrofo- 
lyamatokra nem feleltethető meg egy az egyben az általuk létrehozott szervezetek 
cselekedeteinek. Egyén és szervezet kapcsolata sem egyszerű és egyértelmű, a szer
vezet felépítése és fenntartása maga már megváltoztathatja a csoport céljait, straté
giáját, taktikáját, a szervezet létrehozza saját idioszinkretikus dinamikáját.

Az egyén szempontjából a szervezeti eredmény nem mindig szándékolt, és nem 
mindig várt, nem mindig racionális. A magasabb szintű folyamat nézőpontjából 
azonban mind az egyéni, mind a szervezeti cselekvés racionális.

Mivel a mikro-makro kapcsolat egyáltalán nem egyértelmű, és a mikroszint gyak
ran túlzottan összetett és túl sok elemet tartalmaz ahhoz, hogy vizsgálni lehessen

9 „Amilyen mértékben a társadalomtudósok lojális tagjai saját kultúrájuknak, melyben az 
érzelmeket egyetemesen elnyomják, annyiban tanulmányaikban öntudatlanul maguk is 
elfojthatják azokat.”

10 Az ilyen típusú érvelés, a popperi elvek szerint, nem tekinthető tudományos állításnak, mert
nincs cáfolható formában megfogalmazva. Arra a marxi tételre emlékeztet, miszerint a 
polgári társadalomtudósok burzsoá érdekeik miatt eleve képtelenek a valóság helyes 
értelmezésére.
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(az összes potenciális cselekvő vizsgálata egy adott ügyben gyakran lehetetlen) cél
szerűbb ún. robosztus elméleteket alkotni, melynek lényege, hogy a jelenség vizs
gálatához minél kevesebb információra legyen szükség a mikroszintről. Hannah 
vitatkozik Colemannal, amikor azt állítja, hogy nem kell a mikro- és makroszint 
összekapcsolására törekedni, ez túl bonyolult feladat. És nem feltétlenül a mikro- 
szintből kiindulva kell vizsgálni a társadalmi jelenségeket. A szervezetek alakulását 
is célszerűbb, s ezt a népesség ökológiából vett példával is igazolja, a magasabb 
szintről, annak a populációnak a szintjéről vizsgálni, melyben az adott szervezet 
létrejön.

Richard Münch neofunkcionalista kritikája (Rational Choice Theory: A Critical 
Assésment o f  Its Explanatory Power) számos ponton egybecseng a Wilier és Marini 
által megfogalmazott kritikákkal, amennyiben a hatalom (Wilier) és a szocializáció 
(Marini) szerepének fontosságát hangsúlyozza, és úgy véli, hogy az RDE csak kor
látozott körülmények között érvényes, túlzott kiterjesztése, paradigmaként való 
megfogalmazása indokolatlan, az elmélet számos jelenség magyarázatára képtelen.

Coleman szerint a hatalom egyrészt strukturális feltételrendszer, melyen belül a 
gazdasági tranzakciók végbemennek, másrészt a tranzakciók maguk is alakítják a 
hatalom szerkezetét. Münch úgy véli, hogy a hatalomnak csak egy része magyaráz
ható a hatalom gazdaságtana (the economics o f  power) segítségével. A gazdasági 
kapcsolatok önkéntesek, hatalmi struktúrán belül, tehát gyakran egyenlőtlen viszo
nyok között jönnek létre, ami azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy a kapcsolatban az 
egyik fél rendszeresen több haszonra tesz szert, mint a másik, de az RDE szerint, a 
kapcsolat addig marad fenn, amíg a bentmaradás mindkét (!) fél számára több ha
szonnal jár, mint a kilépés. Münch szerint azonban a hatalom politikai (és nem gaz
dasági) jellegéből következően az egyénnek nincs mindig lehetősége rá, hogy ki
lépjen egy kapcsolatból, a hatalmon lévő kényszerítheti, hogy olyasmit tegyen, amit 
szabad akaratából nem tenne, s ami számára káros. A kényszer lehet objektív, de 
szubjektív is, amennyiben a hatalom birtokosa, hatalmát felhasználva elhiteti az 
egyénnel, hogy igazából jó  neki az, amit tennie kell. Ez felveti a manipuláció kérdé
sét, mely problémáról az RDE-nek nincs mondanivalója. Hogy miért van olyan 
helyzetben az egyén, hogy más döntést nem hozhat, arról az RDE nem mond sem
mit. így ha logikailag helyes is az érvelése (az egyén elméletileg mindig dönthet 
úgy, hogy ellenáll, ha tehát ezt nem teszi, nyilván a számára előnyösebb vagy annak 
hitt alternatívát választja, még ha ez az alternatíva káros is számára), a jelenség, a 
hatalom működésének megértése szempontjából üres.

Münch felhívja a figyelmet arra a furcsa helyzetre is, amikor minkét félnek nagy 
hatalma van a másik felett (bizonyos érzelmi kapcsolatokban, például), így egyik 
sem tud kilépni a kapcsolatból, annak ellenére, hogy mivel kölcsönösen ártanak 
egymásnak, a költségek mindkét fél számára folyamatosan nőnek.

Münch hangsúlyozza gazdaság és politika különbségét, és úgy véli, hogy a politi
kában az RDE csak akkor érvényesül, ha a politika gazdasági jelleget ölt, vagyis 
alkudozásba csap át, melynek célja kompromisszumos megoldás létrehozása. 
A tiszta politikában egymást kizáró célok feszülnek egymásnak, mindent vagy 
semmit játék zajlik (én nyerek és akkor megvalósíthatom a céljaimat, vagy vesztek 
és nem kapok semmit), ahol minél nagyobb a hatalom, annál nagyobb a nyereség. A
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gazdasági életre jellemző, kölcsönös nyereséggel záródó alku ugyanakkor csak vi
szonylag egyenlő felek között jöhet létre.

Kollektív autoritás Coleman szerint akkor jön létre, ha ez az egyéneknek érdeké
ben áll, ahogy az autoritás nő, úgy hatalmát alacsonyabb szintekre delegálja, mely 
szintek közvetlen kapcsolatban állnak az érdekelt egyénekkel, így azok problémáira 
hatékonyabban tudnak reagálni. Münch ezzel szemben úgy érvel, hogy az autoritás 
mindig hatalmon alapul, ezt az is jól jelzi, hogy még a demokratikus társadalmakban 
is azok is engedelmességgel tartoznak az éppen hatalmon lévőknek, akik nem rájuk 
szavaztak. A decentralizálás ugyanakkor nem old meg minden problémát, egyrészt 
növeli a területi egyenlőtlenségeket, másrészt a nemzetállamon túlnövő nagy rend
szereket (lásd pl. EU) nem lehet centralizálás nélkül irányítani. Problémát jelent az 
is, hogy a modern, heterogén, számos problémával küzdő és sok ellentétes érdek 
együttes jelenlétével jellemezhető társadalmakban a politikai támogatás érdekeim 
képviseletéért cserébe RDE-alapú elve nem működhet, az állandó támogatásra szo
rultság kormányválságok sorához vezethet.

Münch felhívja a figyelmet a hatalom olyan forrásaira is, melyek se nem gazda
ságiak (nem vehetők meg), se nem politikaiak (nem kényszeríthetők ki). A lojalitás a 
kooperáció közösségi érzéséből fakad, mely akkor jöhet létre, ha a hatalom el tudja 
hitetni, hogy olyan problémákkal foglalkozik, melyek nem partikuláris, hanem uni
verzális (az egész közösséget érintő) érdekekhez kötődnek.

A hatalom, a konfliktus, az autoritás elemzéséhez hasonlóan közelít Münch a bi
zalom, a normák kérdéséhez is. Úgy véli, hogy miközben létezik a bizalom gazda
ságtana is (abban bízunk, aki számunkra nagyobb értékkel bír hatalomra kerülése 
esetén, és akinek a sikerére számítunk), fontosabb nem racionális formája, mely a 
primordiálir, kapcsolatokban alakul ki, melynek következménye az, hogy az ismerős 
saját csoportban bízunk, az ismeretlenben nem. A bizalom vagy bizalmatlanság az 
egyéni életúttól függően már a kapcsolat első pillanatában, mindenfajta racionális 
kalkulációt megelőzően jelen van, és attól kezdve önbeteljesítő jóslatként működik 
(bizalomra bizalom, bizalmatlanságra bizalmatlanság lesz a válasz). Hasonló logika 
érvényesül a normák kialakulása esetében is.

Összefoglalva Münch úgy véli, hogy az RDE Coleman-féle változata leegyszerű
síti a társadalom komplexitását, s míg a társadalmi élet gazdasági aspektusára vonat
kozóan nagy magyarázó erővel bír,, a gazdaság szféráján kívül eső társadalmi jelen
ségekkel nem tud mit kezdeni.

David Sciulli ( Weaknesses in rational Choice Theory’s Contribution to 
Compatative Research) cikkében az RDE normatív kritikáját fogalmazza meg. Míg 
más kritikusokkal szemben az elmélet előnyének tartja, hogy magyarázatért nem 
fordul rögtön az internalizált normák felé, úgy véli, hogy a feltételezések, melyekre 
az elmélet expliciten és impliciten épít, normatív szempontból nem állják meg a 
helyüket.

Ezek a feltételezések a következők: 1. az egyén saját „vagyona” maximalizálására 
törekszik; 2. szubjektív érdekei és céljai szuverének (a preferenciák adottak); 
3. a társadalmakban a jogok és kötelességek eloszlása is adott; 4. az egyén maxima
lizáló viselkedése kollektíván is nagyobb prosperitáshoz vezet, mintha ezt a viselke
dést nem racionális, intézményesített normák korlátoznák. Mindezekből az a 5. ki 
nem mondott feltételezés vezethető le, hogy az egyének RDE-alapú viselkedése
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biztosítja, hogy a társadalmi változások jó  irányba (a liberális demokrácia irányába) 
menjenek.

Sciulli vitatkozik ezekkel az elvekkel, úgy véli az RDE teoretikusai a fennálló 
rend apologétái, a normatív kontrol nélküli gazdasági és politikai verseny, szerinte, 
szemben az RDE teoretikusaival, veszélyeket rejt magában, a „láthatatlan kéz” 
fenyegető is lehet.

A normatív korlátok figyelmen kívül hagyása vezet oda, hogy az RDE nem tud 
magyarázatot adni a „szavazási paradoxonra”, vagyis arra, hogy annak ellenére vi
szonylag sok ember megy el szavazni, hogy ez az egyes ember számára nagyobb 
költséggel, mint haszonnal jár, vagyis nem racionális. Sciulli szerint a szavazás in
tézményesített normatív korlátok érvényesítése a hatalom önkényes gyakorlása el
len, és ezeket a normatív (nem racionális) korlátokat az emberek fontosnak tartják.

A társadalmi rend fenntartása szempontjából nem a kényszert, és nem is az 
internalizált normákat tartja fontosnak, hanem a társadalmon belüli kommunikáció 
minőségét, még pontosabban, Lón Fullerre hivatkozva, az ún. procedurális normák 
betartását a jogalkotók és a jognak érvényt szerzők részéről. Ezek a normák segítik 
elő, hogy a társadalom heterogén, eltérő érdekekkel bíró csoportjai megértsék és 
elfogadják a törvényeket. A procedurális normák szerint a törvényeket, társadalmi 
kötelességeket a következők kell, hogy jellemezzék: „They must apply generally, 
they must be promulgated, prospective, dear (...) noncontradictory, possible to 
perform, constant over time rather than repeatedly changed, and congruent with 
officials’ actual conduct” " (175). Ezek a procedurális szabályok, Sciulli szerint, 
nem racionálisak abban az értelemben, hogy nem feltétlenül leghatékonyabbak, ha
nem normatívak, és hasznuk abban rejlik, hogy lehetővé teszik a heterogén aktorok 
és csoportok számára a kollektív hatalom önkényes gyakorlásának felismerését és 
így korlátozását.

A kötet harmadik fejezete, mely Metatheory: Rational Choice Pro and Con címet 
viseli, és két elemzést tartalmaz, amolyan összefoglalásnak is tekinthető, melyben a 
szerzők az elmélet erejét vizsgálva megismétlik az eddig elhangzott érveket, ezekből 
azonban ellentétes következtetésekre jutnak.

Peter Abell az „Is Rational Choice Theory A Rational Choice O f Theory?" kér
désre igennel válaszol. Szerinte egy elmélet akkor tekinthető jónak, hogyha magya
rázatul szolgál azokra a meglepő empirikus tapasztalatokra, melyeket latens mecha
nizmusok hoznak létre. Az RDE ilyen értelemben jó  elméletnek tekinthető, hiszen 
kielégítő magyarázatokkal szolgál a makro-mikro, mikro-mikro és elsősorban a 
mikro-makro kapcsolatokban megmutatkozó rejtvényekre.

Az RDE négy feltevését vizsgálja: az individualizmust, az optimalizálást, az ön
érdekkövetést és az elmélet paradigmatikus elsőbbségét. Úgy véli, az nem 
kérdőjelezhető meg, hogy a társadalmi jelenségek vizsgálatakor a kiindulópont az 
egyén viselkedése (individualizmus) kell, hogy legyen. „It is only because we do 
and do things (internationally or otherwise) that things happen in the social

11 ..Mindenkire alkalmazhatónak, kihirdetettnek, jövőre vonatkozónak, világosnak, ( ...) 
ellentmondásmentesnek, kivitelezhetőnek, inkább időben állandónak, mint folyamatosan 
változtatottnak és a hivatalos személyek valódi viselkedésével összhangban lévőnek kell 
lennie.”

flíPOfieÁMYOS AKAÖÖMiA 
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world”'2 (184). Ennek az érvnek nem mondanak ellen azok az elméletek sem, me
lyek a szocializáció fontosságát, és az egyén internalizált normák vezérelte viselke
dését hangsúlyozzák.

Az egyén optimalizáló viselkedését vizsgálva elkülöníti egymástól az egyén saját 
preferenciáihoz viszonyított optimális viselkedését és a preferenciák optimalitását. 
Az első esetben az egyén viselkedése akkor tekinthető optimálisnak, ha preferenci
áival összhangban cselekszik. Vannak olyan helyzetek, amelyekben ez nem valósul 
meg (pl.: akaratgyengeség), őrült világ lenne azonban az, mondja Abell, ahol az em
berek rendszeresen preferenciáik ellenében cselekednének. Elfogadható tehát, hogy 
az egyénre ilyen értelemben az optimalizáló viselkedés jellemző.

Több problémát vet fel a preferenciák optimális volta. Az ezzel kapcsolatos 
problémákra (információhiány, kognitív képességek korlátozott volta, a kimenetelek 
tárgyilagos, elfogulatlan értékelésének nehézségei, a kognitív értelmezési keretek 
szerepe) már a korábbi tanulmányok is felhívták a figyelmet. A megoldást Abell az 
objektíven optimális, a szubjektiven optimális, a szuboptimális (irracionális) és a 
nem optimális (nem racionális, a weberi értelemben vett viselkedés szemben a cse
lekvéssel) preferenciák elkülönítésében látja. Az optimalizáló viselkedés tételezése 
akkor is fontos, ha a cselekvők eltérnek tőle, az RDE ekkor kiindulópontként 
(benchmark) szolgál.

A harmadik feltevés, az önérdekkövetés (self-regard) nem szükségszerű része az 
elméletnek, az elmélet követői azonban általában természetes kiindulási pontként 
fogadják el, és igyekeznek a látszólag nem önérdekkövető cselekvésről is kideríteni, 
hogy a háttérben igazából önérdekkövető motívum húzódik meg. Abell elismeri, 
hogy vannak olyan helyzetek, amelyekben az egyén viselkedését az altruizmus, vagy 
éppen a másoknak kárt okozni akarás (akár a saját érdekkel szemben is) jellemzi, az 
önérdekkövetés azonban neutrális kiindulópontnak tekinthető a mások érdekének 
pozitív illetve negatív figyelembevételével szemben.

Az eddig elmondottakból következik a negyedik feltevés, az RDE paradigmatikus 
elsőbbségének helyessége. Abell szerint az RDE hasznos elméleti keret és jó  kiin
dulópontként szolgál azokban az esetekben is, amelyekben a fent említett feltevé
sektől való eltérés tapasztalható.

James Bohman The Limits o f  Rational Choice Explanation című cikkében ezzel 
éppen ellentétes következtetésre jut. Úgy véli, hogy az RDE saját területén belül, 
szűk, gazdasági feltételek érvényesülése esetén jó  magyarázatokkal szolgál, kiter
jesztése azonban helytelen, átfogó társadalmi elméletként nem működik. Az elmélet 
kiterjesztésekor ugyanis a kutatók vagy ellentmondásba kerülnek saját alapvető, az 
elmélet erejét adó feltevéseikkel, és/vagy a racionalitás, az intézményi struktúra az 
RDE elméletén kívül eső, alternatív modelljeinek használatára kényszerülnek.

Az elmélet erejét és korlátáit egyaránt a maximalizáló viselkedés, a racionalitás 
szűk, leegyszerűsített értelmezése adja. Hiba az elmélet olyan jellegű kiterjesztése, 
melyre például Becker vállalkozik, amikor a házasságkötést RDE szempontból értel
mezi. „A person decides to marry when the expected untility from  marriage exceeds 
that expected from  remaining single or from the additionalsearch fo r  a more 12

12 „A társadalmi világban csak azért történik valami, mert az emberek tesznek vagy nem 
tesznek (szándékosan vagy sem) valamit.”
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compatible mate"'3 (idézi Bohman 216). Az ilyen jellegű állítások Bohman szerint 
tautologikusak és empirikusan üresek.

Bohman egy másik példája a normák RDE-szempontú értelmezésére vonatkozik. 
Az elmélet jól működik a normák egy típusának, a konvencióknak a magyarázata
kor.13 14 A konvenciók koordinációs egyensúly esetén jönnek létre, amikor a konvenci
ók betartása mindenki számára előnyös és mindenki feltételezi a másikról azok be
tartását (ilyen konvenció például a jobb vagy baloldali közlekedés). A normák más 
típusainak betartását (pl. a sebességkorlátozásét) azonban az RDE szűk racionalitás
fogalma nem magyarázza, az elméletet ehhez más elméletekkel kellene kiegészíteni 
(pl. Stinchombe-nak az elfogulatlan értelem [impartial reason] feltételezésén ala
puló elméletével).

Más esetekben a kooperációt csak az ismétlődő és stabil interakció biztosítja, 
ezeket azonban csak a makrostruktúrára vonatkozó feltevések magyarázhatják, me
lyek nem alapulhatnak egyszerű aggregációs mechanizmusokon.

Az RDE tehát a társadalmi élet számos fontos aspektusának magyarázatára nem 
alkalmas, amennyiben megkísérli e jelenségek magyarázatát, úgy téves, vagy üres 
következtetésekre jut, célszerű lenne tehát, ha az elmélet megmaradna saját korlátái 
között.

A kötet RDE ihlette tíz tanulmánya az elmélet számos érdekes aspektusára hívja 
fel a figyelmet. A tanulmányok egyike sem fogadja el a közgazdaságtan klasszikus 
RDE-nek változtatások nélküli kiterjesztését a társadalom jelenségeinek elemzé
sére. Kritikák fogalmazódnak meg a makro-mikro (pl.: Marini), a mikro-mikro 
(pl.: Scheff) és a mikro-makro (pl.: Hannan) szinten zajló folyamatok RDE-alapú 
értelmezése kapcsán.

A szerzők egy része úgy véli, hogy az elmélet bizonyos módosításokkal, áthidaló 
feltevések beépítésével hasznos eszköznek, jó  kiindulási keretnek tekinthető a társa
dalmi jelenségek értelmezéséhez. Mások nem az elmélet kiterjesztése, hanem fel
használási területének korlátozása, szűkítése mellett érvelnek, az elmélet magyarázó 
erejét csak így vélik megtarthatónak. A vita a kötet tanulmányainak tanúsága szerint 
elsősorban metaelméleti síkon zajlik, s végső kimenetele még nem dőlt el.

13 „Egy ember akkor határozza el magát a házasságra, ha a házasságra lépésből származó 
várható haszon nagyobb, mint az egyedül maradásból, illetve egy megfelelőbb partner 
további kereséséből származó várható haszon.”

14 A normák két típusának, a konvencióknak és a rendeleteknek az RDE-alapú elemzését adja 
Edna-Ulmann Margalit: Koordinációs normák című esszéjébe. In: Csontos László (szerk.) 
1998. A racionális döntések elmélete. Bp.: Osiris
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A RACIONÁLIS DÖNTÉSEK SZOCIOLÓGIAI 
ELMÉLETE ÉS KRITIKÁJA

Bevezetés
/

A racionális döntések elmélete (RDE) egyre népszerűbb a társadalomtudósok köré
ben. Egyre több tudós „tér meg” támogatói körébe. Érdekes kérdés éppen ezért 
megvizsgálni, hogy valóban olyan J ó ” elmélet-e, mint ahogy azt pártfogói állítják, 
valóban ez lehet-e az a nagy elmélet, amely választ ad szinte minden szociológiai 
jelenségre.

Ebben a cikkben először nagyon röviden felvillantom az RDE-szociológia1 egyes 
jellemzőit, majd részletesebben kitérek az RDE egyik változatára, Lindenberg mo
delljére. Ezek után az RDE mikro-, makro-, posztmodem-, hatalom- és kultúra
orientált kritikái közül vázolok fel néhányat -  külön kitérve a speciálisan a 
Lindenberg-féle modellel szemben felvethető aggályokra - ,  azt illusztrálandó, hogy 
mennyire nem problémamentes az RDE alkalmazása a szociológiában.

I. RDE-szociológia

Az RDE-szociológia megközelítésmódjának jellemzői:
1. A célja makroszintű társadalmi jelenségek, rendszerek magyarázata.
2. INDIVIDUALITÁS: A magyarázathoz felhasználja az egyéni szintet, mivel kép

viselői szerint „végső soron az egyének azok, akik a cselekvéseket megteszik” 
(Abell 1992: 189).

3. DÖNTÉSI SZITUÁCIÓ: Mikroszinten az egyének döntéseit és annak következ
ményeit vizsgálják.

4. RACIONÁLIS VÁLASZTÁS: Mikroszinten a döntési szituációban a különböző 
alternatívák közüli racionális választás feltételezése a kiindulási pont. Ez az 
egyének korlátok közötti optimális döntéseire teszi a hangsúlyt.

5. A magyarázatokhoz szükség van a mikro- és makroszférát összekapcsoló feltevé
sekre (Coleman-Fararo 1992).

A megközelítés két fő részből áll: egy elméleti emberkép koncepcióból (a racionáli
san választó ember), és egy módszertani csomagból, amely azokat a módszereket 
tartalmazza, ahogyan egy társadalmi jelenséget meg kell magyarázni, az említett 
emberkép segítségével.

A racionális döntések elméleteit több szempontból is feloszthatjuk. Léteznek az 
RDE-modell szigorúbb, közgazdaságtanhoz közelebb álló, tényleges hasznossági 
döntéseket, célracionalitást feltételező absztraktabb modelljei, és léteznek komp
lexebb, a racionalitásokhoz, a szociológiához közelebb álló modelljei. Több felfogás

1 Az RDE-szociológia elnevezést Szántó Zoltántól (1998) kölcsönöztem.
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létezik az RDE szerepét illetően is: 1. Egyes társadalomtudósok szerint a RDE szinte 
minden cselekvésre kiterjeszthető2. 2. Mások szerint (Szántó 1998) lehet, hogy sok 
cselekvés nem racionális, de ha akár még egyetlen cselekvés sem létezne, ami racio
nális lenne, akkor is érdemes lenne a racionalitás elméletét kiindulópontnak tartani, 
mivel a racionalitás logikailag elsődleges, a nem racionalitás logikailag feltételezi a 
racionalitást.

Lindenberg modellje

A dolgozat kereteit meghaladja, hogy átfogó képet adjon az RDE-szociológia összes 
irányzatáról. Az RDE-elméletek jellegét illusztrálandó inkább az RDE egyik válto
zatába nyújtok részletesebb betekintést: Lindenberg modelljébe. Lindenberg elkép
zelése a szociológia magyarázatokról megfelel mind az öt jellemzőnek, amit az elő
ző részben az RDE-szociológiai irányzatának tulajdonítottunk.

Egy makroszintű társadalmi jelenséget Lindenberg (1985; 1989; 1990; 1992) sze
rint a következő három dolog segítségével lehet megmagyarázni: 1. egy egyéni 
szintű elméletnek (nála ez a homo szocioökonómikusz embermodell); 2. a mikro- és 
makroszférát összekötő híd és transzformációs feltevéseknek, és a 3. a csökkenő 
absztrakció elvének felhasználásával.

1. Az individuális szint -  a homo szocioökonómikusz modell

Wippler és Lindenberg (1986) kifejtik, hogy háromfajta társadalomelmélet létezik:
1. elméletek, melyek az analitikus és elméleti elsőbbséget is az egyéni szintre helye
zik (pl. pszichológia), 2. az analitikus és elméleti elsőbbséget is a kollektív szintre 
helyező elméletek (pl. szociológia általuk minimálisnak titulált programja), 3. az 
analitikus elsőbbséget a makroszintre, ugyanakkor az elméleti (magyarázó) elsőbb
séget az egyéni szintre helyező elméletek. Lindenberg sz.erint a szociológiának erre a 
harmadik fajta elméletre van szüksége, mivel létezik az emberi természetnek egy 
változatlan „magja”, ami kevésbé változik, mint a makrokörülmények, és így jól 
felhasználható magyarázó modellek kialakításakor. A társadalmi rendszerek magya
rázatánál le kell tehát menni az egyéni szintre, mive! szerintük a makrojelenségek az 
egyének szándékkal bíró cselekedeteinek a következményei. Mivel azonban a valódi 
cél a társadalmi szintű jelenségek magyarázata, ezeknek az elméleteknek az egyének 
másfajta felfogására van szükségük, mint az első csoportba tartozóknak: itt nem cél 
a tényleges egyének bonyolult pszichológiai gondolkodásának a feltérképezése, ha
nem egy olyan általános embermodellre van szükség, amely viszonylag kevés infor
mációt igényel az egyénekről. Egy ennek a feltételnek megfelelő modell Lindenberg 
homo szocioökonómikusza.

2 Coleman (1990: 18) írja: „sok cselekvés, amit nem racionálisnak vagy irracionálisnak jelle
meznek valójában csak azért van úgy, mert megfigyelők nem értették meg a szereplő szem
szögét,’amiből nézve a cselekvés racionális”.



A Lindenberg racionális döntésmodellje által feltételezett emberkép öt fő eleme3:

1. TALÁLÉKONYSÁG: az emberek ötletgazdagok.
2. KORLÁTOZOTTSÁG: az emberek bizonyos korlátok között dönthetnek csak 

szabadon.
3. VÁRAKOZÁSOK: az embereknek bizonyos elképzeléseik, információik vannak 

arról, hogy milyen események fognak bekövetkezni a jövőben.
4. ÉRTÉKELÉSEK VÉGZÉSE: az emberek értékelik a különböző választási alter

natívákat.
5. MAXIMALIZÁLÁS: az emberek a legjobb alternatívát választják.

Mind az öt jellemzőnek meghatározhatók leegyszerűsített és komplexebb feltétele
zései is. Lindenberg megállapítja, hogy míg a közgazdaságtanhoz az absztraktabb, 
addig a szociológiához a komplexebb feltételezések állnak közelebb. Egy példa az 
egyszerűbb feltételezések elfogadására a mikroökonómia hagyományos homo 
ökonómikusza. Ennek a feltételezései az öt jellemző mentén: a. az embereknek nem 
kell találékonynak lenniük, mivel teljesen informáltak, b. a korlát a pénz, c. teljes 
informáltság van, d. a preferenciák adottak, fogyasztási cikkekhez, anyagi dologhoz 
kötődnek, és piaci értékük alapján mérik fel őket, e. technikailag definiálva van az 
optimalizáció.

Lindenberg szerint különböző bonyolultabb feltételezéseket is megfogalmazha
tunk az egyes jellemzőkre. A hagyományos közgazdaságban is megjelent pénz, erő
feszítés és időkorlátokon túl a többi ember által jelentett korlátot is figyelembe ve
hetjük (pl. a kapcsolatháló elemzés, a társadalmitőke-elmélet, játékelmélet). Az érté
kelés jelenségét is tekinthetjük komplexebben, mint puszta anyagi javak értékelését 
azok szubjektív várható hasznossága alapján. Lindenberg szerint, eleve vizsgálni 
kell a célokat is, a preferenciákat. Becker nyomán kétféle preferenciát állapít meg, 
univerzális preferenciákat, célokat, amelyek nem változnak és ugyanolyanok minden 
ember számára és instrumentális preferenciákat, eszközöket, amelyek különbözhet
nek emberek között és amelyek változnak (és amelyek korlátokat jelentenek). 
Lindenberg fontosnak tartja az univerzális célok meghatározását. Társadalmi ter
melési függvény elméleté ben (Social Production Function Theory) Adam Smith 
nyomán két fő univerzális célt állapít meg, amely elérésére szerinte minden ember 
törekszik: a fizikai jólétet (physical well-being) és a társadalmi elismerést (social 
approval). Az instrumentális preferenciákat társadalmi termelési függvényeknek 
nevezi. Szerinte létezik egy minden emberre egyforma hasznossági függvény tech
nikai értelemben, ugyanakkor különböző társadalmi termelési függvények léteznek 
emberek különböző csoportja számára. Egy termék megvásárlását nem fogyasztás
nak, hanem termelésnek tekinti: az ember megveszi azt az eszközt, amellyel „meg
termelheti”, elérheti az univerzális célt. Például CD-t venni egyik módja a zenei él
vezet, mint cél elérésének (ami pedig egy lehetséges módja a fizikai jólét, mint cél 
elérésének), de vannak más eszközei is ennek.

Az értékelési dimenziót tovább bonyolíthatjuk az által, ha azt mondjuk, hogy az 
emberek nem pusztán az összes lehetséges alternatíva közül választják ki a leg

3 Lindenberg (1992) RREEMM-nek rövidíti az emberképének elnevezését. A betűk a követ
kező szavakat takarják: resourceful, restricted, expecting, evaluating, maximizing man.
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nagyobb várható hasznosságát, hanem „diszkriminálnak” az egyes alternatívák kö
zött. Lindenberg (1989) több tradíció integrálására törekszik az emberek viselkedé
sére vonatkozó meglátásokban: fontos szerinte figyelembe venni a közgazdaságtan 
és a szociológia álláspontját is. A nyolcvanas évek elején kialakított sztochasztikus 
választások diszkriminációs modelljében egyaránt a viselkedést befolyásoló ténye
zőnek tekinti a közgazdaságból kölcsönzött relatív ritkaságot (különböző hasznossá
gok összehasonlítása), és a szociológia által hangsúlyozott „helyzetdefiníciót” . 
Ugyanakkor a közgazdaságtani megközelítést veszi alapul modelljében, és ehhez 
jönnek hozzá pluszban a kulturális tanulási hatások, mint a racionalitás eszközei és 
korlátái. A modell szerint az egyének csak egy célt tudnak követni egy adott szituá
cióban. Erre a célra fókuszálnak, a többi cél háttérbe szorul. Ez a cél olyan, mint egy 
szemüveg: ezen keresztül látják az alternatívákat, ez fogja strukturálni a helyzetet, ez 
foglalja „keretbe” . Csak egy kereten belül hasonlít össze az ember közvetlenül a 
hasznossági értékei alapján alternatívákat és csak egy kereten belül választ. A többi 
háttérbe szorult cél is befolyásolja azonban a választást, de csak közvetetten: azt 
befolyásolja, hogy mennyire stabil a választási keret

2. A híd-, és a transzformációs feltevések

Fontos részét képezik Lindenberg (1992) modellépítési csomagjának a mikro- és a 
makroszférát összekapcsoló híd- és transzformációs feltevések. A hídfeltevések 
a konkrét makrokörülmények egyéni célokra és várakozásokra gyakorolt hatásaira 
vonatkozó feltevések, a transzformációs feltevések  pedig azt magyarázzák, hogy az 
egyéni hatások hogyan hoznak létre makrojelenséget. Mindkétfajta feltevéseket 
fontos megfogalmazni Lindenberg szerint a társadalmi jelenségek magyarázatánál. 
A hídfeltevések feladata, hogy az absztrakt elméleti modellt közelebb hozzák a való
sághoz.

3. A csökkenő absztrakció elve

Lindenberg (1992) munkássága során a közgazdaságtani és szociológiai megközelí
tésmód integrálására törekedett. Kiemeli, hogy mindkét megközelítésének vannak 
előnyei és hátrányai. A közgazdaságtan absztrakt modelljei gyakran nagyon leegy
szerűsítettek és messze állnak a realitástól, ugyanakkor nagyon általánosak, így az 
esetek széles kategóriájára alkalmazhatóak, és nagy az analitikus erejük, nagy náluk 
az elmélet szerepe. Ezzel szemben a szociológiai elemzések gyakran közel állnak a 
valósághoz, empirikusan pontosak, ugyanakkor éppen ezért nem annyira nagy az 
analitikus erejük, hiszen csak az esetek egy szűkebb részére helytállóak megállapítá
saik. Két egymással ellentmondásban lévő cél létezik tehát a társadalomtudományi 
elméletekben: egyfelől minél nagyobb empirikus pontosság, másfelől az, hogy minél 
nagyobb területre ki lehessen terjeszteni a következtetéseket, az absztrakció minél 
magasabb szintje. Lindenberg a csökkenő absztrakció elvében látja a megoldást. 
E szerint az elv szerint egy modellnek több verzióból kell állnia, úgy, hogy az erősen 
leegyszerűsített változatai nagy analitikus erővel bírjanak, a későbbi finomított vál-
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tozatai pedig nagy leíró pontossággal. A homo szocioökonomikusz modell szerinte 
pont ilyen: egyes fő alkotórészeit fel lehet fogni egyszerűbben és bonyolultabban is.

II. Kritikai észrevételek

Ebben a részben néhány kritikai véleményt mutatok be a racionális döntések elmé
letének szociológiai modelljével kapcsolatban, külön kitérve a speciálisan 
Lindenberg modelljét érhető kritikákra is. Felvázolom többek között az RDE-szocio- 
lógia általam mikro-, makro-, posztmodem-, hatalom- és kultúraorientáltnak titulált 
kritikáit4. A bemutatott kritikák egy része explicit módon is megfogalmazódott ki
fejezetten az RDE-vel szemben, más részüket azonban nem feltétlenül használták fel 
RDE-ről folytatott szociológiai vitában, pedig szerintem alkalmazhatóak lennének. 
A kritikákat az általánostól a konkrétabb felé haladva prezentálom. Kezdve azzal a 
kritikával, amely a „nagy elméletek” létjogosultságát tagadja általában véve, majd 
folytatva a RDE egyik alapfeltételeként definiálható individualitás kritériummal 
szemben támasztott aggályokkal. Ezután az RDE egyre konkrétabb megfogalmazása 
felé haladva, a racionális modell individuális szintű feltételezései közül először a 
döntési helyzet hangsúlyozásának kritikáját fogalmazom meg. Majd pedig azokat a 
kritikákat mutatom be, amelyek a döntési módok közül kifejezetten a racionális 
döntést kritizálják. És végül kitérek a speciálisan a Lindenberg-féle racionális dön- 
tésmodellel szembeni aggályokra.

1. ábra. Az RDE-szociológia ebben a dolgozatban bemutatott kritikái
(az általánostól a konkrétabb felé haladva)

1. az RDE-szociológia, mint „nagy elmélet” 
kritikája

posztmodem ihletésű kritikák

4
2. az individualitási feltevés kritikája makro orientációjú kritikák, mező kritikák

l

3. a döntési szituációs feltevés kritikája Hatalmi és kulturális orientációjú 
kritikák, habitusból kiinduló kritikák

4. a racionális választás feltevésének kritikája mikroszociológiai, pszichológiai 
kritikák

5. a racionális választás Lindenberg-féle 
modelljének kritikája

4 A dolgozat kereteit természetesen meghaladj a, hogy átfogó képet nyújtson az RDE-vel
szemben megfogalmazott összes kritikáról, csak „ízelítőül” prezentál néhányat. A terjedelmi 
korlátok miatt az egyes kritikák tartalmát is erősen leegyszerűsítve vázolom fel.
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1. Kezdjük azzal a kritikával, amely általában véve merült fel a társadalomtudo
mányokban minden féle „nagy elmélettéГ  kapcsolatban (Lyotard 1993). Nagy 
elmélet alatt értve egy olyan hozzáállást, amely feltételezi, hogy létezik a Valóság 
mint olyan, és hogy ezt a Valóságot egy egységes elmélettel szinte teljes szabály
szerűséggel, absztrakt modellel megmagyarázhatjuk. Ez a posztmodern megkö
zelítés kritikusan tekint az RDE-re éppen „nagy elmélet” mivolta miatt. Igaz 
ugyan, hogy az RDE a mikroszintre is hangsúlyt helyező elmélet, de attól még 
„nagy elmélet” marad: nem attól nagy vagy kicsi egy elmélet, hogy a mikro- vagy 
a makroszférára helyezi-e a hangsúlyt, hanem attól, hogy mennyire feltételezi azt, 
hogy a valóságot meg lehet közelíteni egetlen átfogó, általános, absztrakt model
lel. És az RDE pont ilyen modell. A modell eredeti „szűk” megfogalmazásában 
nemtől, etnikumtól, időtől, társadalmi csoporttól függetlenül feltételez egy általá
nos döntési elvet szerte a világon. Nem veszi figyelembe a szituációba ágyazott- 
ságot. Ráadásul az által is joggal számíthat az RDE-szociológia a „nagy elmélet” 
címkére, hogy egyes képviselői az egyetlen releváns szociológia megközelítésnek 
tartják, amely választ ad szinte minden szociológiai jelenségre, nem csak egy 
szűkebb területre tartják alkalmazhatónak. Végül is azt mondják ki, hogy az álta
luk követett út az egyetlen helyes út a társadalmi jelenségek magyarázatánál ál
talában véve (módszertanilag is). Az RDE-szociológia a Bauman (1993) által kri
tizált törvényhozói típusú társadalomtudományhoz tartozik, szemben a tolmács- 
típussal.

2. A következő heves vita az RDE körül az individualitási feltevésével kapcsolatos. 
Egyes kutatók (pl. Tardos 1998a; 19986) vitatják, hogy igaz lenne az az állítás, 
hogy minden makrotársadalmi jelenség egyének cselekedeteire lenne vissza
vezethető. Tardos (19986: 113) úgy tartja: „a dolgok nem csak azért történnek a 
társadalmi világban, mert valakik valamiket tesznek vagy nem tesznek, hanem 
azért is, mert bizonyos egyéb dolgok történt (n)ek, végbement (n)ek.” Illetve, ha 
vissza is vezethető egy jelenség elméletileg egyéni szintre, akkor sem érdemes 
mindig figyelembe venni azt a magyarázatokban, mivel esetleg nem tesz hozzá 
semmi valóban érdemlegeset az elemzéshez, túl bonyolulttá, homályossá teszi. 
Ráadásul, még ha elfogadnánk is, hogy a valóságban minden társadalmi jelenség 
egyéni cselekvésekből keletkezik, abból még nem következik az, hogy ezt vizs
gálni is tudjuk, hiszen lehetnek olyan bonyolultak a mikro-makro szintet össze
kapcsoló mechanizmusok, hogy nem lehet kibogozni az eredeti egyéni cseleke
deteket belőle. Tehát előállhat olyan helyzet, amikor módszertani okokból nem 
tudjuk meghatározni az egyéni cselekvéseket. Előfordulhatnak esetek, amikor az 
egyéni szint nélkül is viszonylag jól magyarázó modelleket lehet felépíteni. Az 
egyéni szint bevonása esetleg épp a szociológiai szempontból érdekesebb kérdé
sektől vonhatja el a figyelmet. A makro- és mikroszint közötti mezoszféra is 
problémát okozhat az egyéni cselekvések összegződésénél. A mezoszférában ta
lálható szervezetek is hozzátehetnek valami pluszt az egyének döntéseihez, mara- 
dandóságuk, történelmi tehetetlenségük miatt. Az RDE-szociológia egyik legne
vesebb képviselője Coleman (1990) újabb elképzeléseiben már a szervezetek 
szintjét is beemeli az elemzésekbe, a szervezeteket, mint egyéni döntéshozókat 
vizsgálja. Ugyanakkor ez a megközelítés is sok szempontból problematikus lehet. 
Hannah (1992) rámutat, hogy ellentmondás van Coleman írásaiban. Egyfelől 
egyes írásaiban a szervezetek cselekedetei irracionálisnak tekinthetőek (olyan ér
telemben, hogy nem pusztán a szervezetet alkotó egyének racionális cselekede
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teinek szándékolt következményei alakítják), másfelől más elemzéseiben viszont 
a szervezetek mint racionális cselekvők jelennek meg (amikor a szervezetet mint 
egyéni döntéshozót tekinti).

3. A kritikák egy újabb csoportja azt kifogásolja, hogy az RDE-szociológia döntési 
szituációt vizsgál. Az RDE hívei azt szokták felhozni a döntések védelmében, 
hogy valójában szinte nincsen olyan társadalmilag releváns helyzet, ahol ne le
hetne választani különböző alternatívák között, a korlátok figyelembe vétele után 
általában nem pusztán egyelemű cselekvési lehetőségeket tartalmazó halmaz ma
rad5. Ha az ember eljátszadozik a gondolattal, és különböző szituációkat lefuttat a 
fejében, akkor tényleg beláthatja, hogy igaz az előbbi állítás, valóban szinte nem 
is létezik olyan helyzet, ahol ne lehetne választani. Véleményem szerint, ennek az 
állításnak az igaz volta azonban önmagában nem igazolja azt, hogy a döntésekre 
kell a hangsúlyt fektetni a szociológiai elméletekben. Egyes helyzetekben lehet, 
hogy nem az egyéni döntések az érdekesek szociológiai szempontból. Amikor 
sok hatalmi, strukturális és egyéb társadalmi korlátja van a cselekvéseknek, akkor 
nem biztos, hogy szerencsés csak az egyéni döntésekre koncentrálni. Pusztán az
zal, hogy azt mondjuk, hogy diktatúrákban is van választási lehetősége az ember
nek, választhatnak az együttműködés és a nem együttműködés között, csak az 
utóbbinak nagy lenne számukra a költsége (tehát például likvidálnák őket emiatt), 
nem sokat ragadunk meg a szerintem a jelenség lényegéből. Éppen, hogy azt lehet 
érdekes vizsgálni, hogy mik azok a strukturális, társadalmi, kulturális, történelmi 
okok, amelyek a döntési korlátokat jelentik, és amelyek egyenlőtlen struktúrákat 
hoznak létre (amelyek pedig majd valahogyan áttételesen egyenlőtlenségeket 
produkálnak a döntési szabadságban, alternatívákban). És ebben a vizsgálódásban 
nem nyújt nagy segítséget az RDE-szociológia. Azt megmagyarázhatja, hogy a 
meglévő hatalmi és kulturális rendszer következtében kialakult jutalmazási 
struktúrák miatt hogyan viselkednek az emberek, hogy miért racionálisak esetleg 
a fennálló normák, de azt nem feltétlenül tudja teljesen feltérképezni, hogy miért 
pont olyan a hatalmi szerkezet amilyen és miért pont azok a normák vannak ér
vényben, amik érvényben vannak (és itt kapcsolódnak egyes érvek a 2. pont kriti
káihoz, hiszen azt mondják, hogy a hatalmi struktúra és a kultúra nem feltétlenül 
vezethető vissza egyéni szintre) (Münch 1992).
Egyes szociológiai irányzatok szinte teljesen elvetik a választás lehetőségét, azt 
mondják, hogy a társadalmi normák szinte teljesen meghatározzák az ember vi
selkedését. A két véglet, a választás nélküli, „mechanikus reakciót” és a racioná
lis, tudatos választást feltételező elméletek közé pozícionálja magát Bourdieu 
(1978) habitus elméletével, melyben a cselekvések zömének berögzült, nem tu
datosan átgondolt volta mellett érvel. Ugyan szerinte sok cselekvésben van „ob
jektív célokság”, ugyanakkor ezek „nem szerveződnek tudatosan valamely nyíl
tan megfogalmazott cél érdekében” (1978: 237). Bár azt lehet vitatni, hogy a 
habituális cselekvések a cselekedeteknek mekkora hányadát teszik ki, az azért 
szerintem elég hihető, hogy a cselekvések egy része mindenképpen ilyen jellegű. 
Az képezheti még vita tárgyát, hogy érdemes-e a szociológiának foglalkozni 
ezekkel a cselekvésekkel.

5 Ezt az érvet Szántó Zoltán előadásán hallottam.
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4. M ost nézzük meg azokat a kritikákat, amelynek kifejezetten a racionális válasz
t á s i  mint olyannal van bajuk. Ezek közé tartoznak egyes mikro-orientációjú, 
pszichológiai elméletek (amelyekről Lindenberg [1992] tipológiája alapján azt 
mondhatjuk, hogy az analitikus és elméleti elsőbbséget is az egyéni szintre he
lyezik). Ezek a kritikák azt kifogásolják a racionális választás modelljével kap
csolatban, hogy nem írja le egyéni szinten jól az emberek viselkedését. A kritikai 
érvelések itt sokfélék, és az RDE különböző modelljeivel szemben fogalmazód
nak meg. Bizonyos támadásokat jobban ki tud védeni az RDE-szociológia, máso
kat viszont kevésbé. Mint ahogy korábban bemutattuk Lindenberg (1992) amel
lett érvel, hogy nem is célja az RDE-szociológiának részletesen, kellően komple
xen, valóságközelien leírni az individuumok viselkedését, hiszen végső soron 
mindig egy makroszintű társadalmi jelenség a magyarázandó, s így olyan ember- 
modellre van szükség, ami kevés információt igényel az egyénekről. A pszicholó
giai elméletek (pl. különböző tanulási elméletek) ennek a kritériumnak viszont 
nem felelnek meg. Mindazonáltal persze az is vita tárgya lehet, hogy pusztán 
azért, mert makrojelenség magyarázata a cél, lehet-e individuális szinten egy nem 
teljesen „korrekt”, egyszerűsítő, egy irányba mutató embermodellt alkalmazni. 
Mikroszociológiai oldalról is megfogalmazódtak negatív észrevételek a racionális 
választások feltételezésével szemben. Egyik megközelítés például amellett érvel, 
hogy az érzelmek sokkal jobban befolyásolják a cselekvéseket, mint ahogy azt a 
szociológiában általában feltételezik. Scheff (1992) a büszkeség és a szégyenérzet 
fontosságát hangsúlyozza kollektív társadalmi folyamatok magyarázatánál is. 
Szerinte maguk a társadalomtudósok szintén „elszenvedői” annak az Elias-féle 
civilizációs folyamatnak, amelyek során az emberek egyre jobban elnyomják ér
zelmeiket. így a társadalomtudósok munkáikban sem fordítanak kellő figyelmet 
az érzelmekre.
Önmagában az a tény, hogy vannak irracionális cselekvések, sőt, hogy esetleg 
ezek vannak túlsúlyban nem feltétlenül kerül ellentmondásba az RDE-szociológia 
egyes irányzataival. Már korábban utaltunk rá, léteznek az RDE-szociológiának 
irányzatai, aminek a képviselői szerint a racionalitást akkor is kiindulási alapnak 
kell tekinteni, ha egyetlen racionális cselekvés sem létezne: a racionalitás mód
szertanilag elsődleges, mivel belőle levezethető az irracionalitás, de fordítva nem 
működik ez a logikai lánc. Első hallásra elég meggyőzőnek tűnt számomra ez az 
érvelés, ugyanakkor rájöttem, hogy mélyebben megvizsgálva több implicit felté
telezést is tartalmaz: többek között azt, hogy mindenképpen érdekes az egyéni 
szintű cselekvés. Hiszen pusztán azért, mert esetleg elfogadjuk azt az állítást, 
hogy minden egyéni szintű cselekvéshez jó  viszonyítási alap a racionalitás, még 
nem jelenti azt, hogy elfogadjuk azt, hogy szükség van egyéni szintű cselekvés 
figyelembe vételére mindig a szociológiai magyarázatoknál (itt kapcsolódás van 
megint a mikro-makro problematikával). Ugyanakkor azt is érdemes végiggon
dolni, hogy ha sok nem racionális, habituális, vagy irracionális cselekvés létezik, 
akkor nem biztos, hogy célszerű csak a racionális cselekvésekre koncentrálni 
mint viszonyítási alapra, hiszen ez a viszonyítás nem feltétlenül fog minket min
dig segíteni abban, hogy osztályozzuk a különféle nem tudatos racionális válasz
tásra épülő cselekvéseket.
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5. Végül szeretnék (vázlatosan) megfogalmazni néhány lehetséges ellenvetést, 
amelyek konkrétan Lindenberg (1985; 1989; 1990; 1992) választási modelljével 
szemben merültek fel bennem. Egyfelől a társadalmi termelési függvény elmé
lettel szemben felhozható, hogy mi értelme van mindig a magyarázatok keresésé
nél az okokat visszavezetni a legvégső univerzális célokra. Elképzelhető, hogy 
elég alacsonyabb szintű célokra visszavezetni a cselekvések motivációit. Ráadá
sul az univerzális célok létét vagy elfogadjuk mint axiómát, bizonyítani, illetve 
cáfolni nemigen lehet. Végső soron minden végiggondolt cselekvésre rá lehet 
fogni, hogy az egyén céljait szolgálja. Még az altruista, illetve öngyilkos cselek
vésekre is, ha kellően tágan értelmezzük az egyén érdekét. De akkor mi értelme 
van az önérdek megkülönböztetésnek (tautológia). A választások sztochasztikus 
diszkriminációs modelljével szemben is vita tárgyát képezheti, hogy mennyiben 
cáfolható. Lindenberg (1989) azt mondja, hogy amikor az emberek látszólag in- 
konzisztens, irracionális cselekedeteket hajtanak végre, akkor keretet váltanak, de 
a kereteken belül racionálisan, a várható hasznosságokat figyelembe véve dönte
nek. így végül is egy empirikus vizsgálat során, amikor irracionalitásra, inkon
zisztenciára utaló eredményeket találunk, akkor mindig ráfoghatjuk, hogy keret
váltás történt (és így a cselekvés csak látszólag tűnik irracionálisnak, de valójában 
nem az), és amikor racionális, haszonmérlegelő eredményeket kapunk akkor pe
dig azt állítjuk, hogy egy kereten belül vagyunk. Hiszen végül is ki szabja meg, 
hogy hol van a keretek határa.
A Lindenberg-féle csökkenő absztrakció elve is több ponton kritizálható. Nem 
biztos, hogy meg lehet találni az ideális távolságot az absztrakt és a valósághű 
magyarázatok között. A nagyon absztrakt modellekkel kapcsolatban felhozható, 
hogy vajon van-e értelme egyáltalán az annyira absztrakt modelleknek, illetve 
egyes, Lindenberg által favorizált absztrakt modellekkel szemben felvethető, 
hogy azok valóban a komplex modellek puszta leegyszerűsítései-e vagy pedig 
mást állítanak. Gondolok itt például a szubjektív várható hasznosság elméletére, 
ami abból indul ki, hogy az emberek a különböző alternatívák között azok várha
tó hasznossága alapján döntenek. Ez az elmélet, nemcsak hogy nagyon absztrakt, 
de kísérletek mutatják, hogy empirikusan gyakran nem állja meg a helyét. Nem 
vagyok meggyőződve arról, hogy ez a megfelelő egyszerűsített modell a választá
soknál. Az RDE a helyzet definíciójához közelebb álló, kevésbé absztrakt mo
delljei viszont túl komplikáltak lehetnek.

Összegzés

Jelen írásban megpróbáltam röviden bemutatni az RDE-szociológiát -  részleteseb
ben kitérve egyik válfajára -  és a vele szemben megfogalmazható kritikákat, az ál
talánosabb ellenvetésektől a konkrétabbak felé haladva. Megkíséreltem demonstrál
ni, hogy bár az RDE-szociológia jól kidolgozott, hatásosan megfogalmazott irány
zat, mégsem „csodaszer”, sok oldalról, sok szempontból támadható. Ennél többet 
azonban nem sikerült végrehajtanom: rámutattam a vitatható kérdésekre, de nem 
sikerült „végső” válaszokat találnom az RDE-szociológia mellett és ellene megfo
galmazott érvekre. Mégis hajlok arra, hogy a sok kritika azt talán mindenképpen 
bizonyította, hogy ha van is létjogosultsága az RDE-szociológiának, ez a létjogosult
ság semmi esetre sem kizárólagos, más szociológiai irányzatok is joggal követelhet
nek teret maguknak a társadalmi jelenségek magyarázatában.
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GARY STANLEY BECKER, A PREFERENCIÁK 
ÉS A KÖZGAZDASÁGTAN IMPERIALIZMUSA

„ /  arrive by a devious route you observe at 
the thesis that flows naturally and even 
irresistibly from the theory of economics. 
Man is eternally a utility-maximizer, in his 
home, in his office -  be it public or private 
-  in his church, in his scientific work, in 
short, everywhere. "

(Stigler 1982: 35)

„...azok az öreg csehek, akik 1939. március 
I5-én a rádió mellett holtan fordultak le a 
székről, nyilván nem a cseh állampapírok 
várható esése feletti aggodalmuk miatt 
kaptak szélütést."

(Bibó 1986. 1: 512)

Bevezetés

Az elmúlt évtized közgazdasági Nobel-díjasainak névsorát szemlélve, a vezető ame
rikai szakfolyóiratok újabb évfolyamait átlapozva nehéz nem észrevenni azt a ten
denciát, hogy a hagyományos gazdaságpolitikai, makroökonómiai szekértábor- 
harcok és szintézisek rovására teret nyernek olyan irányzatok, mint a közgazdasági 
alkotmánytan (constitutional economics), az új intézményi közgazdaságtan, a klio- 
metria, a vallás közgazdaságtana1, a feminista közgazdaságtan. Kétségtelenül a köz- 
gazdaságtan intenzív (vagyis gazdasági problémák elemzésébe új tényezőket beépí
tő) és extenzív (nem gazdasági problémákat ortodox ökonómiai eszköztárral vizs
gáló) átalakulása ez, amelynek egyik élharcosa Gary S. Becker.2

Becker munkásságának talán a legutóbbi időkig számosabbak voltak bírálói és 
kikacagói, mint azok, akik vették a fáradságot, hogy gondolatait alaposan megvizs
gálják. Nem kétséges, hogy ő maga is akaratlanul hozzájárult sok félreértés meg
születéséhez, követői nem egyszer túlzásokba estek. A közgazdasági terminológiát 
használó társadalomtudományi művek olvasója olykor kételkedni kezd abban, hogy 
komolyan vehetők-e például az intim szféra mikroökonómiájáról szóló, differenciál
ás integrálszámítással érvelő dolgozatok. Hogy csak néhány közismert gyöngyszem
re utaljunk: „Az öngyilkosság közgazdasági elmélete”, a túlvilági élet közgazdaság-

1 Áttekintésként lásd lannaccone 1998. Magyarul: Cserne 1998.
2 Munkásságának rövid áttekintését adja Becker Nobel-díjas előadása (1996: 139-161). 

Legfontosabb tanulmányai összegyűjtve: Febrero-Schwartz (eds.) 1995. Munkásságát sok
oldalúan elemző tanulmánygyűjtemény: Pies-Leschke (eds.) 1998.
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tana, a fogmosás és az alvás ökonómiája.’ Gordon Tullock, akit leginkább a 
Buchanannel közösen írt The Calculus o f  Consent tett híressé, s akit Nobel-díjas 
szerzőtársa mint alkati közgazdászt (natural economist) jelöl meg (egyébként 
Beckerrel és Alchiannel egy sorban) (Buchanan 1987: 9) olyasmit fejteget, hogy a 
racionális szív- vagy vesebetegnek az alkohol rabjává kell válnia, hisz különben ép 
májjal, azaz nem azonos mértékben elhasználódott szervekkel szállna sírba... 
(M cKenzie-Tullock 1978; Rowley 1987: 24)

Az alábbiakban mindezek ellenére azt igyekszem bemutatni, hogy a beckeri tö
rekvések korántsem hóbortok vagy zsákutcás extravaganciák. Ahogyan valószínűleg 
az sem állja meg a helyét, hogy a közgazdászok a gazdaságpolitika mezején nap 
mint nap elszenvedett kudarcok elől menekülnek békésebb (?) vagy -  úgymond -  
„közgazdászokkal még nem fertőzött” vizekre. Ugyanakkor azt hiszem, szükség van 
arra, hogy e törekvéseket, melyeket később a közgazdasági imperializmus névvel 
jelölök, módszertanuk felől is megvizsgáljuk. Ez a vizsgálat kissé apologetikus ízű 
lesz, mindenesetre igyekszik az íznek is okát adni.

Az imperializmus, vagy hogy szebben fogalmazzak: a közgazdaságtannak más 
társadalomtudományokkal való kölcsönhatása iránt Magyarországon szórványos az 
érdeklődés. A bíztató ellenpéldákra és az értetlenség okaira itt nem térünk ki. Azon
ban érdemes, észrevenni, hogy az akadémikus(i) közönyre fittyet hányva az első lá
tásra nem gazdasági jellegű gyakorlati problémákkal szembesülő szakemberek ér
deklődése, elsősorban a humán erőforrások témakörében mennyire figyelemre mél
tóan növekszik. Néhány évtizeddel ezelőtt még az úgynevezett nyugati közvéle
ményt is megbotránkoztatta az emberi tőke fogalma (vö. Becker 1996: 145), mely 
ma mind a metaforisztikusságot, mind az antihumánus mellékzöngéket nélkülözi 
(Becker 1993: xix).

Wittgenstein nyomán persze mondhatjuk azt, hogy saját nyelvünk (nyelvjátéka
ink) konstruálta világban élünk. Többféle értelemben felvethetjük a lét és tudat „di
alektikus” összefüggéseit is. Az is igaz lehet, hogy a hétköznapi praxis a „tiszta tu
domány” színe előtt nem sokat számít. Ám, vajon nem érdemes-e már csak ezen 
kérdések tisztázása végett is közelébbről szemügyre vennünk, mi van a beckeri pre
ferenciák mögött?3 4

Terminológiai tisztázás

Az angol nyelvű irodalomban az economic imperialism terminus technicusként 
többnyire háromféle értelemben szerepel. Először mint gazdaság- és politikatörténeti 
kategória, például Eric J. Hobsbawn munkásságában. Másodszor mint az amerikai 
közgazdászok és a velük együtt beáramló gazdaságpolitikai elvek, reformjavaslatok 
megjelenése a világ többi országában. E két problémakörrel a továbbiakban nem 
foglalkozunk.

3 Valamennyi a J o u rn a l o f  P o litic a l E co n o m y-b a n  jelent meg, az első 1974-ben komoly ta
nulmány formájában, a többiek inkább gúnyolódásképp, a Miscellany rovatban.

4 Ezek a preferenciák itt mint a tudós sajátjai is értendők. Erről számos érdekes részletet talá
lunk Richard Swedberg könyvében (1990), amely másfél tucat neves közgazdásszal és szo
ciológussal készült interjút és Swedberg gondolatgazdag kísérő tanulmányát tartalmazza 
„a közgazdaságtan és a szociológia megváltozott viszonyáról” (vö. Szántó 1995: 643).
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A harmadik jelentés szerint a közgazdasági imperializmus, pontosabban a köz- 
gazdaságtan imperializmusa az a folyamat, amelyben „a közgazdaságtant a piacon 
kívül, azaz olyan területeken alkalmazzák, amelyeket hagyományosan a szocioló
gia, a politológia, a pszichológia, a filozófia illetékességi körébe sorolnak” (Pies 
1993: 91 ).5 Vagyis a közgazdaságtani elmélet akkor és annyiban imperialista, ami
kor és amennyiben eszközei és módszerei elterjednek a nem gazdasági jellegű társa
dalmi jelenségek vizsgálatában is. Az imperializmus megjelölés helyett -  árnyalat
nyi jelentésbeli különbséggel -  előfordul a közgazdasági határátlépés, a nempiaci 
közgazdaságtan, a közgazdasági szemlélet (approach, Ansatz), az interdiszciplináris 
munka, a közgazdasági viselkedéselmélet elnevezés is. Persze -  mondják a kritiku
sok -  ami a közgazdászok számára „multidiszciplináris perspektívák megnyílása, azt 
mások úgy érzékelik mint gyarmatosítást” (Green-Shapiro 1994: 204). Az imperia
lizmus fogalmát ilyen értelemben először minden bizonnyal Ralph William Souter 
(1933) használta. Ezzel utalt azokra a problémákra, melyeket a közgazdaságtan 
„határátlépései” felvetnek, s amelyeket a továbbiakban részletesen tárgyalunk.

Az imperializmus persze nemcsak a közgazdaságtan sajátja. Tágabb értelemben 
az emberek gazdasági viselkedésével foglalkozó, eredetileg a gyakorlati (morál-) 
filozófia illetékességébe tartozó diszciplína is a modem természettudományok abszt
rakt, matematikai és fizikai problémákon csiszolódott módszertanának „esett áldo
zatul” . (Beed-Beed 1996; Mirowski 1991).

A közgazdaságtan imperializmusának módszertani megalapozása többféleképpen 
is lehetséges. Mindenképpen szükséges hozzá azonban annak meghatározása, hogy 
mi a tudományterületek elhatárolásának alapja.

A tudományt nem tárgya, hanem módszere definiálja

A közgazdaságtan egyik lehetséges -  az imperializmus számára önként kínálkozó -  
definíciója Lionel Robbinstól származik. E szerint „a közgazdaságtan az a tudo
mány, amely az emberek viselkedését mint célok és különféleképp felhasználha
tó szűkös eszközök közötti viszonylatokat kutatja.” (Robbins 1935: 16)6 Rövid,

s Az ebben az értelemben vett közgazdasági imperializmust a következőkben röviden imperi
alizmusként fogjuk megjelölni. Az elméleti háttérre lásd Stigler 1984; Hirshleifer 1985; 
Kirchgassner 1988; 1991. A legjobb áttekintést nyújtó, több nyelvre lefordított monográfiák: 
Becker 1976; M cKenzey-Tullock 1978. Két mértékadó tanulmánygyűjtemény a nyolcvanas, 
illetve a kilencvenes évek közepéről: Radnitzky-Bernholz 1987; Ramb-Tietzel 1993.

6 Zeller (1991) részletesen elemzi, hogy ez a meghatározás mennyiben támasztja alá a poziti
vista közgazdaságtan-szemléletet. Amellett érvel, hogy Robbins tudományfilozófiája Mises 
a priorisztikusnak nevezett szemléletéhez áll közel. Bár itt nincs mód kifejteni, a misesi 
praxeológia (lásd pl. Mátyás 1996: 27-30) és a beckeri imperializmus közt számos össze
függés mutatható ki.
Érdemes megjegyezni, hogy Polányi a „gazdasági” terminus szubsztantív és formális jelen
tésének megkülönböztetése kapcsán, az előbbi mellett érvelve szól arról (1976: 231-233), 
hogy a formális ökonómia, „a racionális cselekvés logikája ... a sakktól vagy a technoló
giától kezdve a vallásos életig vagy a filozófiáig” mindenütt alkalmazható, ahol többféle 
célra felhasználható, szűkösen rendelkezésre álló eszközökkel kívánunk célokat elérni. 
Természetesen Polányi saját elemzései, mint közismert, az így meghatározott formális öko
nómiával szinte diametrikusan szembenálló módszertani irányba mutatnak.
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közkeletű megfogalmazás szerint a közgazdaságtan a (racionális) választás tudo
mánya. Erre hivatkozva jelenti ki Becker (1976: 5, 14), hogy „ami a közgazdaság- 
tant mint diszciplínát a többi társadalomtudományi diszciplínáktól leginkább meg
különbözteti, az nem a tárgya (subject matter), hanem a szemlélete (approach). A 
közgazdaságtani szemlélet különös erőssége éppen az, hogy az emberi viselkedés 
széles skáláját fogja át... az emberi viselkedés elemzésének egységes vonatkoztatási 
keretét” nyújtja.7

Ennek a tudományszemléletnek azonban az is következménye, hogy az imperia
listák sem tagadhatják annak lehetőségét, hogy esetleg épp anyaországukban, de 
bármely más probléma tanulmányozásakor is mások más módszereket használjanak. 
Ezzel Becker (1976: 13) olyannyira egyetért, hogy a termékeny együttműködés le
hetőségét is elismeri. „A többi társadalomtudományok értéke nem csökken azáltal, 
hogy a közgazdasági szemléletet lelkes és tökéletes elismerésben részesítik. [...] Más 
tudományok kutatási technikái és eredményei jelentősen hozzájárulnak az emberi 
viselkedés megértéséhez. Vagyis, bár a közgazdasági szemlélet egy átfogó vonat
koztatási keretet nyújt, sok fontos fogalom és módszer más diszciplínáktól szárma
zik és fog továbbra is eredni.”

Az imperializmusok tipológiája

A közgazdasági imperializmus nem egységes annyira, hogy lakatosi értelemben 
egyetlen kutatási programot alkotna.8 A kemény magban szereplő, mozdíthatatlan- 
nak elfogadott feltevések, illetve a kutatások irányát, menetét kijelölő pozitív heu
risztikák alapján három különálló tudományos kutatási programba csoportosíthatjuk 
a közgazdasági imperializmust. E formális ismérvek alapján a programok egymástól 
való elhatárolása még viszonylag egyszerű feladat. Azonban -  mint látni fogjuk -  az 
egymástól különböző kemény magok köré nem egyszer máskülönben azonos vagy 
hasonló pozitív heurisztikák épülnek. Nevezetesen, minthogy a magfeltevések min
den esetben definíció szerint az egész társadalom, sőt, egyik esetben természeti je 
lenségek magyarázatául is szolgálnak, bizonyos tényekre azonos hipotéziseket fo
galmaznak meg, azaz védőöveik átfedik egymást: erre különösen az intézmények 
közgazdaságtana vonatkozásában figyelhetünk fel.

A programokat tradicionális, pszichologista és a priori imperializmusnak és imperi
alizmusnak nevezzük. Mindháromban közös feltevések a következők (Monroe 1991):

1. a cselekvők célokat követnek;
2. a célok a cselekvők felismert érdekét tükrözik;
3. a célok elérését a lehetőségek szűkössége korlátozza;

7 Max Weber szerint: „nem a dolgok közötti tárgyi összefüggések, hanem a problémák közötti 
gondolati összefüggések jelentik a tudományok munkaterületeinek alapját: amikor új mód
szerekkel új problémának járunk utána, és ezáltal olyan igazságokat fedezünk fel, amelyek je 
lentős új perspektívákat nyitnak meg, akkor egy új tudomány születik” (idézi Pies 1993: 92).

8 Lakatos tudományfilozófiájára magyarul lásd: Lakatos 1997. Rövid összefoglalásul: Forrai 
1996. Első közgazdasági alkalmazására: Latsis (ed.) 1976. A kutatási program fogalmával 
kapcsolatos nehézségekre, különösen a közgazdaságtani iskolák kapcsán: Antal-Wágner 1998.



Szociológiai Szemle 2000/1. 117

4. a cselekvés a költségek és hasznok összevetésének (döntésnek) az eredménye; 
a döntéshozók egyének.9 Az első és a második program egyaránt tartalmazza 
az előbbieken túl;

5. a stabil, konzekvens preferenciarendszer;
6. a maximalizálás (a legnagyobb várható hasznosságú alternatíva választása) 

feltevéseit is.10 11

A tradicionális imperializmus /

Az első, a tradicionális imperialista program korai elődöket tud felmutatni. A klasz- 
szikus közgazdaságtan emberképének örökösei tartoznak ide. A neoklasszikus 
mainstream közgazdaságtan alapfeltevéseit nagyjából Friedman (1953) elvei szerint 
értelmezik," de számukra a racionális haszonmaximalizálásnak empirikus tartalma 
van. Az imperializmust empirikus érvekkel igyekeznek megalapozni. Erre csak 
egyetlen példa: Posner (1981: 2) azzal érvei a piaci körülmények körén túli racioná
lis kalkuláció empirikus relevanciája mellett, hogy nemcsak az üzleti életben, hanem 
például a párválasztásban is nagy tét forog kockán. A „nagy tét” számukra szinte 
mindig monetáris jellegű, legalábbis annyiban, hogy fizetési hajlandóság rendelhető 
hozzá. Az egyének közötti összehasonlítást a fizetési képesség és hajlandóság 
együttes mértékén mérik. Nem ragaszkodnak a tökéletes informáltság feltevéséhez, 
de a korlátozott információ számukra egyszerűen drága információt jelent. 
(A pszichologistákkal való explicit szembeállításban pl. Posner 1993a: 120.) A nem 
önző motívumokat nehezen tudják kezelni.

A tradicionális imperializmus (illetve -  e program felfogása szerint -  az emberi 
döntés) nem veszíti el (teljesen) gazdasági jellegét. A zsebe alapján kalkuláló homo 
oeconomicus (НО) emberképe nyomán igen általános, de nagyban hasonló pszicho
lógiai állítások fogalmazhatóak meg szerintük az ember viselkedéséről. Végül: nem 
idegen tőlük az Alchian-tézis általánosított érvényű hirdetése sem.12

A program tanulságos áttekintését nyújtja Harold Demsetznek (1997) a közgaz
daságtan primátusáról szóló előadása. Legfontosabb tételei a következők: az impe
rializmus (amelyet interdisciplinary work-nek nevez) sikere annak köszönhető, hogy 
a közgazdaságtan hagyományos határai között sikeres volt, míg a többi társadalom- 
tudomány saját problémáival nem tudott megbirkózni. Másodszor, a közgazdaságtan

9 Az utóbbi feltevés a módszertani individualizmus (MI) egyik (ontológiai) megfogalmazása.
10 Az egyes feltevések értelmezése természetesen nem egységes, s a bemutatandó hármas 

felosztás is szenved mindazon hibáktól, amelyek a terminológiai újítások, kategorizálások, 
tipizálások sajátjai. Ugyanakkor az is kimutatható lenne, hogy az egyes szerzők (maga 
Becker is) -  talán a módszertani tudatosság általános fogyatékosságai miatt -  inkonziszten
ciával felérő módon váltogatják álláspontjukat az imperializmus tudományfilozófiai, mód
szertani státusával kapcsolatban. Az ilyen inkonzisztenciák egyúttal azt is jelentik, hogy 
ezúttal nem feltétlenül a metaelmélettel, hanem a „tényekkel”, vagyis az inkonzisztens im
perialistákkal van (ha van) baj.

11 A tanulmány elemzésére és a körülötte kibontakozott vita első négy évtizedének áttekinté
sére lásd Mázsa 1994.

12 A tézis (Alchian 1950) Blaug szerint (1980: 265): „Az a nézet, hogy a verseny megfelel egy 
olyan darwini szelekciós mechanizmusnak, amely pontosan ugyanazt az eredményt hozza, 
amely egy olyan világban következnék be, ahol a fogyasztók maximalizálják hasznosságu
kat, a vállalatok pedig profitjukat.”
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módszertana alkalmasan választott, összes feltevése pedig reális volt, ugyanis a de
centralizált piaci rendszer „koordinációs mechanizmusainak” magyarázatára szol
gált. Harmadszor, pragmatikus módszertant kell követnünk. Negyedszer, bár a köz- 
gazdasági módszertan előrejelző képessége csökken, amint a piaci kapcsolatoktól 
eltérő jellegű intézményi környezetet elemzünk (elhatárolódás az a priori imperia
lizmustól), véleménye szerint nem született általánosan érvényes alternatív, azaz a 
racionális maximálást tagadó emberkép (elhatárolódás a pszichologista imperia
lizmustól). Végül, minthogy a közgazdaságtan lényegében megválaszolta legfonto
sabb kérdését, most más jellegű problémák következnek, melyek más módszereket 
kívánnak.

Az első tétel egyrészt válasz Coase-nak arra a felvetésére (1994: 34—46; Szakadát 
1995), hogy az imperializmusnak nincs jövője, hiszen a többi társadalomtudomá
nyok művelői egyszerűen elsajátítják a módszereket, a szakterület tényeinek isme
retében pedig eleve fölényben vannak. Demsetz szerint a coasei jóslat csak félig- 
meddig teljesült: a jog  gazdasági elemzésével foglalkozó folyóiratokban például a 
közgazdászok szereplése az eltelt évtizedek alatt nem csökkent, sőt ellenkezőleg. 
Ráadásul -  és erre már Posner (19936: 209) mutat rá -  a kérdésen, azaz hogy kinek 
mi a végzettsége, már túlhaladt az idő. „Miért érdekelne ez bárkit, egy egyetemi 
bürokratán kívül? Coase pedig félreérthetetlenül nem az.”

Másrészt nem fogadja el Demsetz az imperializmus megalapozásaként Hirshleifer 
magyarázatát sem, amely szerint a közgazdaságtan kategóriái olyannyira egyeteme
sek, hogy minden tudományterületen alkalmazhatóak. Hiszen — érvel -  végül is 
mindenütt közgazdászra volt szükség ahhoz, hogy az imperializmus sikert érjen el. 
Ez az ellenérv persze vitatható, legalábbis találhatók kivételek: olyan területek, ahol 
nem Becker, Stigler, Buchanan, a formális matematika eszközeivel jól fel fegyverzett 
közgazdászok voltak a kezdeményezők. Éppen Buchanan (1987) vezeti be, mint 
láttuk, a jogász végzettségű Gordon Tullockkal kapcsolatban az alkati közgazdász 
(natural economist) fogalmát, s igen érzékletesen festi le jellemzőit.

A közgazdaságtan legfontosabb problémája -  egyébként a többi társadalomtudo
mányok lassú előrehaladásának egyik okaként éppen egy ilyen centrális kérdés hiá
nyát jelöli meg Demsetz -  Adam Smith óta az ár-, bér- és kamatmechanizmusok 
működésének magyarázata volt. Ez a második világháború körüli években nyerte el 
végső alakját, s csak néhány nyitott kérdést hagyott hátra.13 A magyarázat közben 
alkalmazott feltevések -  épp mert lényegtelen tényéktől tekintettek el -  a kereske
delmi életben, tömegforgalom körülményei között, idegen ügyleti partnerek viszo
nyában reálisak voltak. Azaz az árrendszer mint decentralizált koordinációs mecha
nizmus szempontjából deskriptíve is helyes, pontosabban az elhanyagolhatótól te
kint el egy (1) magántulajdonra épülő, (2) kompetitív, (3) nem tervszerű 
(unplanned), (4) kereskedelmi rendszer, melyet (5) a tevékenységek szerinti szako
sodásjellemez, és (6) jó l informált, (7) jogkövető (law-abiding), (8) önérdek-követő, 
(9) racionális emberekből áll, akik idegenek egymás számára, de (10) kapcsolatban 
állnak egymással áruk és szolgáltatások cseréje révén.

Demsetz ezek után kitér a racionalitás-posztulátum védelmére. Elveti mind Frank 
Knight bizonytalanságra alapozó érvét, mely szerint a vállalkozó tapasztalat híján 
nem képes racionális kalkulációra (ezért a szerencsében bízva túlzott mértékben

b Ezek szerinte (Demsetz 1997: 4) az oligopólium. a munkanélküliség dinamikája és a gazda
sági növekedés (fejlődés) problémái.
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ruház be és átlagosan negatív hozamot ér el), mind Herbert Simonnak (1982) a hely
zet bonyolultsága és a mentális kapacitás korlátozottsága alapján hangoztatott híres 
„korlátozott racionalitás” és „kielégítő megoldásra törekvés” tételeit. Sőt azokat 
a kísérleteket is elutasítja -  a kísérleti körülmények valószerűtlensége alapján 
melyek az emberi viselkedést mozgató hagyományosan feltételezett racionalitást 
empirikusan cáfolják.14

Érdemes megemlíteni, hogy Demsetz egyetértőleg idézi (1997: 10) Alfred 
Marshallt, aki a Principles C függelékében így írt: „A közgazdaságtanban nagyobb 
előrelépések történtek, mint bármely más társadalomtudományban, mert határozot
tabb és pontosabb amazoknál. De ha kiterjesztjük érvényességi körét, ez magával 
hozza a tudományos precizitás bizonyos elvesztését; azt a kérdést pedig, hogy vajon 
nagyobb veszteség származik-e a szemléletmód kiszélesedéséből, mint nyereség, 
nem lehet szigorú és merev szabályok szerint eldönteni.” Ezért ad nagyrészt igazat 
Demsetz Marshallnak, aki az üzleti tevékenységre korlátozta a közgazdaságtan ha
táskörét. Ugyanakkor az idézetet a következőképp interpretálja: az imperializmus 
elfogadható költség-haszon alapon. Addig terjeszkedhetik a közgazdaságtan más 
diszciplínák felé, míg a magyarázat sikerét az anyagi motívumok (wealth) cselekvést 
meghatározó voltának csökkenéséből adódó pontatlanság a határon ki nem egyenlíti. 
Vagyis Demsetz -  s nagyjából a tradicionalista program -  azt vallja, hogy a Gossen- 
törvényeket az imperializmus értékelésekor is alkalmaznunk kell.

A pszichologista imperializmus

Nevével némileg ellentétben a pszichologista imperializmus is közgazdaságtani 
irányzat. Alapvető törekvése, hogy kísérletek, pszichológiai eredmények alapján 
olyan új emberképet dolgozzon ki, mely elsősorban а НО deskriptíve szegényes 
képét reálisra, sokszínűre formálja.15 Ezáltal nemcsak a gazdasági jelenségek új 
megvilágítását nyújtja, hanem mint általános emberkép is adekvát leírással szolgál. 
A kutatási program kemény magvában négy speciális feltevés helyezkedik el:

1. Az ember kognitív korlátái miatt komplex helyzetekben nem tud tökéletesen 
kalkulálni: korlátozottan racionális (Simon 1982).

2. Az információ -  amellett, hogy költséges -  értelmezésre szorul, ráadásul érté
két csak a megszerzés után tudjuk meg.

3. Az elemzés hangsúlya a döntési folyamaton van, a racionalitás procedurális.
4. A cselekvő nem maximalizál, hanem addig folytatja a keresést, amíg egy bizo

nyos aspirációs szintet elérő (satisficing) megoldást nem talál.

Az irányzat részletes értékelése helyett csupán megemlítünk néhány nehézséget. 
A nem maximálást tételező 4. feltevés roppant nehézzé, ha nem lehetetlené teszi az 
aggregálást és specifikus, de általánosítható érvényű (makrojelenségekről szóló) 
kijelentések megfogalmazását. A pszichológiai megalapozás ingoványos talajra té
vedhet, ha az emberi motívumok feltárása során például introspekcióba bocsátkozik.

14 A kísérletekkel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy sok közülük épp alapvető köz- 
gazdasági tételek igazolásával szolgált. Lásd Kagel et al. 1975; Kagel-Roth 1995.

15 Az irányzat reprezentánsának kell tekintenünk Jón Elstert is annyiban, amennyiben például 
az emberi cselekvés racionalisztikus modelljét -  mint ismert -  úgy építi fel, hogy a „vágyak 
és lehetőségek” közt kölcsönhatást tételez. (Nem fogadja el a fenti 6-7. feltevést.)
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E ponton mindenképp meggyőzőnek látszik Friedman példája (1953), amely szerint 
az üzletemberekkel készülő interjúkra nehéz makroökonómiát építeni. Persze nem 
elvileg lehetetlen.16

Ha nem ragaszkodnak a program követői szigorúan az empirizmushoz, hanem 
belátják az általánosítás szükségességét, akkor nemigen juthatnak annál jobb követ
keztetésre, mint hogy progresszivitásban (a lakatosi tudományfilozófiai értelemben) 
és nem a modell bonyolításában, reálisabbnak hitt feltevések beépítésében kell 
felvenniük a versenyt a rivális programokkal. Igaz, hogy a feltevésekkel való takaré
kosság és a modell egyszerűsége nem tudományos (ön)cél, de ezt azoknak is világo
san kell látniok, akik épp azzal vetik el a HO-sémát, hogy annál sokkal világosabb 
és áttekinthetőbb, a pszichológiai kutatások nyomán megalapozott és egyszerű 
alaptételeket javasolnak. (Például a maximalizálás helyett valamilyen múltbeli, ter
mészetes vagy aspirációs szinttől való eltérés minimalizálását a fogyasztói viselke
dés magyarázatában.) A pszichologisták csekély szerepének bizonyára tudomány
szociológiai okai is vannak (Rabin 1998), mint minden tudományos jelenségnek-. 
Az imperializmusok ilyen externalista értékelésére azonban nem térünk ki.

Az a p r io r i imperializmus

A program veleje megfogalmazható Hirshleifer szavaival (1985: 53): „Egyetlen tár
sadalomtudomány létezik. Ami a közgazdaságtan imperializmusának átható erejét 
adja, az az, hogy analitikus eszközeink -  szűkösség, költség, preferenciák, lehetősé
gek stb. -  valójában egyetemesen alkalmazhatóak. Még ennél is fontosabb, hogy 
ezeket a fogalmakat olyan két elkülönült, de összekapcsolódó struktúrába szervez
tük, mint az optimalizáció az egyéni döntések szintjén és az egyensúly az elemzés 
társadalmi szintjén. Vagyis valójában a közgazdaságtan nem más, mint a társada
lomtudomány egyetemes nyelvtana.” 17

16 Weber írja, a (bio-)pszichológiai, azaz természettudományi (kauzális) magyarázatokat bí
rálva (1987 :49): „téves az az elképzelés, amely valamiféle »'pszichológiában« látja a meg
értő szociológia le g v é g ső  »alapját'« [...] És »pszichológiai« meggondolások egy szemernyit 
sem teszik érthetőbbé számunkra sem a racionális megfontolásokat -  például valaki azt la
tolgatja, hogy egy meghatározott cselekvés a várható következményeket tekintve kedvez-e 
bizonyos adott érdekeknek vagy sem - ,  sem pedig az előzetes megfontolások eredménye
ként hozott elhatározást. A szociológia viszont (és a nemzetgazdaságtan is) éppen az ilyen 
racionális előfeltevésekre építi a legtöbb »törvényét«. Ezzel szemben csakugyan vitathatat
lan, hogy a cselekvés irra c io n á lis  mozzanatainak szociológiai magyarázatához a m e g é r tő  
pszichológia döntően fontos segítséget adhat. Ez azonban mit sem változtat az alapvető 
módszertani tényálláson.”

17 S még tágabb perspektívában a közgazdaságtan mint political economy, illetve a biológia 
mint natural economy csak részei az általános, egyetemes közgazdaságnak (Ghiselin 1978). 
Ez a tágabb perspektíva a továbbiakban nem foglalkoztat minket. Persze nem szabad el
felejtenünk, hogy amint a „Minden ember halandó.” állítás falszifikálhatatlansága miatt 
popperi értelemben nem tudományos állítás (helyesebben jó  példa a naiv falszifikacio- 
nizmus tarthatatlanságára), ugyanígy nem az az evolúciós hipotézis, vagy a szociobiológia 
önző gén koncepciója sem. Egyben azonban el is térnek a falszifikációs paradoxontól: me
tafizikai állásfoglalást igényelnek.
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A következőkben Ingo Pies nyomán (1993: 90-119) rekonstruáljuk Becker im
perializmusát. Az első tisztázandó kérdés а НО státusa. A sok félreértés, sőt 
„önfélreértés” (Selbstmissverstandnis; különösen a tradicionális imperialisták részé
ről) ellenére világosan kell látni, hogy а НО nem emberkép, hanem elemzési konstT 
rukció. А НО fogalma a csereszituációk jellemző tulajdonságait jeleníti meg. Nem 
valamiféle Péntek előtti Robinson-világ leírása, hanem tömeges és sokszor ismétlő
dő szituációk modellje.

A cselekvési helyzetet két tényezőcsoport befolyásolja: a cselekvő preferenciái és 
a szűkös lehetőségekből adódó korlátok. A vizsgálat tárgya két egyensúlyi helyzet 
közötti változás leírása. Annak érdekében, hogy az ad hoc magyarázatok lehetőségét 
kizárjuk (ezt nevezi Popper az immunizáló fortélyok tilalmának), a preferenciákat 
változatlannak tételezzük. Az oksági kapcsolat feltárása érdekében ceteris paribus 
feltevéseket alkalmazunk, azaz egyet kivéve minden korlátozó tényezőt konstansnak 
tekintünk. A paraméterek egymás utáni változtatásával követjük azt a folyamatot, 
amelyben a maximalizáló cselekvő minden egyes egyensúlyi pontban úgy cselek
szik, hogy hasznát maximalizálja.

Becker (1996: 5) új fogyasztói elmélete szerint a háztartás számára a „hasznosság 
nem közvetlenül a javaktól és a fogyasztói tőkeállományoktól függ, hanem olyan, a 
háztartás által előállított »termékektől«, mint az egészség, a társadalmi rang, a hír
név és a testi örömök (pleasures o f senses)”. E termékeket viszont „a háztartások 
piaci javak, saját idejük, ismereteik és egyéb emberi tőkejavaik, valamint más inpu
tok felhasználásával állítják elő” (Becker-Stigler 1989: 113).

Mind a preferencia, mind a célok fogalma tisztán formális, tartalom nélküli konst
rukció. Ez szükséges ahhoz, hogy a közgazdaságtan valóban -  a robbinsi definíció
nak megfelelően -  a szűkös eszközök és versengő célok rendszerében bármely em
beri cselekvést értelmezni tudjon. „A stabilnak feltételezett preferenciák nem olyas
félejavakra és szolgáltatásokra vonatkoznak, mint a narancs, az autó, vagy az egész
ségügyi szolgáltatások, hanem a választás olyan alapvető tárgyaira, amelyeket a 
háztartás állít elő, miközben piaci javakat és szolgáltatásokat, a saját idejét és más 
tényezőket használ fel. Ezek a mélyen fekvő preferenciák az élet olyan alapvető 
szempontjaira vonatkoznak, mint az egészség, a presztízs, az élvezetek, a jóakarat 
vagy az irigység” (Becker 1976: 4). A hétköznapi szóhasználat szerinti preferenciák 
(Vorliebe) a korlátok közé kerülnek, a humántőke részeként. Ezek felelősek -  a jó 
szágok és a pénzjövedelem változásán túl -  a cselekvő viselkedésének változásáért. 
Magát az egyéni magatartást pedig a mélyen fekvő preferenciák határozzák meg. 
Mint Pies megjegyzi (1993: 99-100): épp azért, mert a beckeri preferenciafogalom 
teljesen absztrakttá vált, lehetséges hogy a különféle termékek és szolgáltatások 
iránti kereslet változása értelmezhető legyen a modellben anélkül, hogy annak alap
szerkezetét veszélyeztetné. Vagyis a stabil preferenciák bevezetése olyan műfogás, 
amellyel az elemző önmagát óvja meg az ad hoc magyarázatok kísértésétől.

A közgazdasági imperializmus mikroalapokon nyugvó, makrojelenségeket ma
gyarázó elméleti keret (Szántó 1998). Ez egyrészt megkülönbözteti a makroszintű 
magyarázatokkal dolgozó szociológiai iskoláktól, de a pszichológiától is elhatárolja. 
A szociológus Lindenberg megkülönböztetése szerint az imperializmusban az ana
litikus primátus (a megismerési cél) a társadalmi szinten, a teoretikus primátus 
(a megismerés eszköze) az egyéni szinten helyezkedik el (Pies 1993: 102).
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Az a priori imperializmus univerzalista törekvéseit Gebhard Kirchgassner így fo
galmazza meg (1988: 133): „A tudomány logikája szerint a közgazdasági cselekvési 
modell alapjául szolgáló »racionalitáselv« a társadalomtudományokban ugyanazt a 
helyet töltheti be, mint az »okság elve« a természettudományokban. Ugyanúgy, 
ahogy ott csak akkor beszélhetünk (természeti) törvényekről, ha elfogadtuk az okság 
elvét, a társadalomtudományokban az emberi viselkedés megértése csak akkor lehet
séges, ha elfogadjuk a közgazdasági viselkedésmodellben megfogalmazott különb
ségtételt preferenciák és korlátok (célok és eszközök) között, és azonkívül abból 
indulunk ki, hogy az egyének a rendelkezésükre álló eszközöket céljaik elérésére 
használják.”

Az imperializmus mikro-makro magyarázó sémája nemcsak a társadalmi szintű 
jelenségek önmozgásos magyarázatának alternatívájaként érdemel figyelmet. Mint 
mondtuk, а НО modell konstrukciója folytán  nem lehet alkalmas mikrohipoté- 
zisek ellenőrzésére, azaz semmiféle pszichológiai tartalma nincs. (Ezt persze néha 
közgazdászok is nehezen hiszik el.) Még élesebben fogalmazva, épp azért tá
maszthat imperialista igényeket ez a modell, mert individualista társadalomelmélet 
és nem egyéni magatartáselmélet. Annak ellenére így van ez, hogy korlátozó körül
mények (igen szűk korlátok, single exit situations) esetében empirikusan is kimu
tatható a modellel egybevágó viselkedés, az instrumentálisán racionális haszon
maximalizálás.

А НО a makroszintű jelenségek magyarázatának puszta eszköze. De az a priori 
imperializmus kutatási programjában egyúttal az egyetlen eszköze is. „Egy makro
szintű jelenséget akkor tekintünk megmagyarázottnak, ha racionális egyéni cselek
vések aggregált eredményeként rekonstruálható” (Pies 1993: 107). Az aggregálás 
során azonban számtalan meglepő, illetve fonák eredmény is születik.18

Orthmayr a módszertani individualizmusról szóló kiváló elemzésében (1997) elkülöníti „ra
cionális döntések elméletét” és a „kontra-intencionalizmust”, holott ezek nem feltétlenül 
szembenálló iskolák. (Kontra-intencionalizmusnak nevezi az olyan magyarázó sémák al
kalmazását, amelyekben az X célra irányuló egyéni cselekedetek Y társadalmi szintű ered
ményhez vezetnek.)
Például a -  többek között -  Adam Smith által felismert jelenség, a decentralizált gazdaság 
„spontán” koordinációja az ármechanizmus révén a „kontra-intencionalista” sémák egyik 
altípusának, a láthatatlan kéz típusú társadalmi összefüggéseknek névadó példája. Ennek 
ellenére nem szokás mereven szembeállítani a klasszikus közgazdaságtan makroökonómiai 
magyarázatait a racionalitás-posztulátumokkal. Természetesen tartalmilag egyetért ezzel 
Orthmayr is, amikor egyetértőleg idézi Schellinget (1978: 141): „Ami egy megosztott tár
sadalom millióinak szívében, lelkében, szándékaiban vagy szokásaiban él, az vagy szoros 
összefüggést mutat azokkal a masszív eredményekkel, amelyeket kollektíve előidéznek, 
vagy nem.” Persze az ebből levont következtetésével is egyetérthetünk miszerint „az ilyen 
»vagy igaz, vagy nem« általánosítások elméleti hozama csekély” (Orthmayr 1997: 11).
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További újítást hoz Becker elemzési keretébe az alternatívaköltség bevezetése 
(1976: 5): „Az árak, legyenek azok a piaci szektor pénzbeli árai vagy a nem piaci 
területek »ámyékárai«, a szűkös erőforrások felhasználásának alternatívaköltségét 
mérik, és a közgazdasági szemlélet az »ámyékárakra« történő reakciókkal kap
csolatban ugyanazokkal a feltevésekkel él, mint a piaci árakkal kapcsolatban.” 
A költségfogalom e kiterjesztése két következménnyel jár. Egyrészt lehetővé teszi, 
hogy a közgazdaságtan gazdaságtani múltjától megszabadulva emancipálódjék (Pies 
1993: 108). A mérési eszköz hiánya súlyos akadály volt az elemzés hatókörének 
kiterjedése előtt, de ezáltal leomlott. A második, még fontosabb eredmény Pies sze
rint egyenesen „a neoklasszika forradalmasítását” jelenti. „Ezáltal az egész elmélet 
logikai státusa változik meg... А НО modellje abba a mondatba sűríthető, hogy az 
emberi cselekvéseket a költségek irányítják.” Ez a mondat nem tartalmaz többé a 
valóságról szóló kijelentést: „ezáltal válik a HO-konstrukció közgazdasági a priori
vá” (Pies 1993: 109). Ez persze azt is jelenti, hogy képesnek kell lennie minden tár
sadalmijelenség magyarázatára költségterminusok használatával, ami tovább erősíti 
az elméletet. Ugyanis a stabil és mindenkinél azonos preferenciák feltevéséhez ha
sonlóan a költségek szem előtt tartásával való cselekvés axiómája újabb ad hoc, tar
talomcsökkentő válaszok lehetőségét zárja ki. Újabb költségtípusok azonosításával 
lehetővé teszi a társadalmi jelenségek post hoc racionalizálását. Jó példa az, amikor 
Becker az elméletnek látszólag ellentmondó jelenséget, hogy tudniillik a normál 
jószágnak tekinthető gyerek „fogyasztása” a jövedelemmel együtt nem nő, inkább 
csökken, a gyermek minőségének fogalmával, illetve a gyermeknevelés alternatíva- 
költségével magyarázta meg (Becker-Lewis 1973).

Ez a pre-empirikus konstrukció valóban a természettudományok „törvényeivel” 
analóg: „Nyilvánvalóan az a feltevés, hogy ilyesféle (ti. post hoc bevezetett) költsé
gek léteznek, a közgazdasági szemléletet ugyanolyan módon teszi zárttá vagy 
»önállósítja«, amint a feltevés, hogy léteznek (eddig meg nem figyelt) energia
felhasználások, zárttá teszi az energiarendszert, és az energia-megmaradás törvényét 
biztosítja. A kémia, a genetika és más tudományok analitikus rendszerei hasonló
képp válnak zárt rendszerré. A döntő kérdés az, vajon a rendszert termékeny módon 
tesszük-e zárttá” (Becker 1976: 6).

Ezt persze már Weber is kimutatta A határhaszon-elmélet és a pszichofizikai 
alaptörvény című dolgozatában és utalt rá több más helyen is. így ír: „A határha
szon-elmélet az emberi cselekvést, bizonyos megismerési célok érdekében, úgy te
kinti, mintha elejétől végéig kereskedői számítás ellenőrizné... Mindez valójában az 
ellentéte valamiféle »pszichológiának«! -  Az elmélet, amely ebből a talajból kinő, 
feltevéseit, bár azok kétségtelenül »irreálisak«, ugyanilyen kétségtelen módon nem 
az ujjából szopja” (idézi Pies 1993: 109-110).19 Akkor, amikor Weber a „határha
szon-elmélet heurisztikus jelentőségéről” beszél, vagy általában az ideáltípusoknak 
az elméletben betöltött szerepét vizsgálja, az imperializmus elvi megalapozásához

19 Weber e cikkét részletesen elemzi Csontos 1997.
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járu l hozzá.20 De nemcsak ehhez. A szociológusok táborának jelentős része számára 
talán Weber teheti legalábbis megfontolandóvá, hogy a közgazdaságtan társadalmi 
jelenségeket magyarázó modelljét komolyan tanulmányozzák.

* * *

Befejezésül álljon itt Becker Nobel-díjas előadásának egy rövid bekezdése 
(1996: 155-156): „Szándékosan választottam ki bizonyos témákat -  mint például az 
addikciót -  hogy kipuhatoljam a rational choice theory határait. William Blake azt 
mondta, hogy sohasem tudod meg, mi az elég, míg nem láttad mi a több mint elég. 
(Erre a mondásra Jón Elster hívta fel a figyelmemet.) Lehet, hogy munkáimban 
időnként túl sok racionalitást tételeztem fel, de azt hiszem hogy ez ellenszerül 
(antidote) szolgál azzal a számos kutatással szemben, amelyek nem tulajdonítanak 
elég racionalitást az embereknek.”21

Irodalom

Abell, P. 1996. Sociological Theory and Rational Choice Theory. In: B. S. Turner 
(ed.) The Blackwell Companion to Social Theory. Oxford-Cambridge: Blackwell

Alchian, A. A. 1950. Uncertainty, evolution and economic theory. Journal o f  
Political Economy, 58(3) 211-221.

20 Weber és a racionális döntések elméletének kapcsolatára már sokan utaltak (pl. Abell 1996: 
252; Erdélyi 1999: 31). Anélkül, hogy e kapcsolatot részletesen rekonstruálnánk, röviden 
idézünk néhány kiragadott mondatot a G a zd a sá g  é s  tá rsadalom  első oldalairól annak il
lusztrálására, hogy (részben a tradicionális, részben az a priori) imperialisták is Weber jo 
gos, bár nem kizárólagos örökösének tekinthetik magukat. (Webernek a pszichologistákkal 
kapcsolatosd álláspontjára vonatkozóan lásd a 16. számú lábjegyzetet.)
„A szigorú célracionális cselekvés konstrukciója [...] evidens érthetősége és -  a racionali
táshoz tapadó -  egyértelműsége folytán [...] mint típ u s  („ideáltípus”) arra használható a szo
ciológiában, hogy a reális, mindenféle irracionalitások (érzések, indulatok, tévedések) által 
befolyásolt cselekvést a tisztán racionális viselkedés esetén várható folyamattól való „elté
résként” érethessük meg. [...] Ezt az eljárást azonban természetesen nem szabad úgy felfog
ni, mintha a szociológia valamiféle racionalista előítélethez kötődnék; csupán módszertani 
eszközről van szó, nem pedig arról a meggyőződésről, amely szerint az életben csakugyan 
túlsúlyban vannak a racionalista elemek” (1987: 39-40).
„A társadalmi cselekvés azon ideáltipikus konstrukciói, amelyekkel például a gazdasági 
elmélet dolgozik, abban az értelemben tehát „valóságidegenek”, hogy -  a gazdaság eseté
ben -  kivétel nélkül ezt kérdezik: miképpen m e n n e  végbe  a cselekvés az ideális -  és emel
lett tisztán gazdasági irányultságú -  célracionalitás esetében? [...] Az is lehet, hogy éppen 
a cselekvés valóságos menetének az ideáitipikustól való eltérése  könnyíti meg a va lód i mo
tívumok megismerését. [...] Minél pontosabbak és egyértelműbbek az ideáltipikus konst
rukciók -  ebben az értelemben tehát: minél id eg e n eb b e k  a világtól - ,  annál inkább alkalma
sak terminológiai, valamint osztályozási célokra, és annál nagyobb a heurisztikus értékük” 
(1987: 50).

21 Jón Elster Becker addikció-modelljéről írott (éles) bírálatának címe is erre utal (More than 
enough), miközben első mondata így szól (1997: 749): „Ha Gary Becker nem léteznék, ki 
kellene találni.”



Szociológiai Szemle 2000/1. 125

Antal D.-W ágner A. 1998. A neoklasszikus kutatási program. TDK dolgozat. Buda
pesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Becker, G. S. 1976. The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: 
University of Chicago Press. Az azonos című bevezető tanulmány magyarul: 
Az emberi viselkedés ökonómiai megközelítése. In: Lengyel Gy.-Szántó Z. 
(szerk.) Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. Budapest: Aula 1997, 
13-29.

-  1993. (1975. 1964.) Human capital. A theoretical and empirical analysis with 
special reference to education. (3. kiadás) Chicago-London: University o f 
Chicago Press

-  1996. Accounting fo r  tastes. New York, London: Harvard UP
Becker, G. S.-Lewis H. G. 1973. On the interaction between the quatity and quality 

o f children. Part 2. Journal o f Political Economy, 81(2) Supplement 279-288.
Becker, G. S.-Stigler G. J. 1996 [1977]. De gustibus non est disputandum. 

In: Becker 1996, 24-49. Magyarul: Stigler G. J. 1989. Piac és állami szabályozás. 
Válogatott tanulmányok. Budapest: KJK. 111-132.

Beed, Clive-Beed Cara 1996. Polarities between naturalism and non-naturalism in 
contemporary economics: An overview. Journal o f  Economic Issues, 30(4) 
1077-1104.

Bibó I. 1986. Válogatott tanulmányok. / - / / / .  Vida I.-Nagy E. (szerk.) Budapest: 
Magvető

Blaug, M. 1980. The methodology o f  economics or how economists explain. 
Cambridge: Cambridge UP

Buchanan, J. M. 1987. The Qualities o f  a Natural Economist. In: С. K. Rowley (ed.) 
Democracy and Public Choice. Essays in Honor o f  Gordon Tullock. Oxford: Basil 
Blackwell, 9-19.

Coase, R. H. 1994. [1978] Economics and Contiguous Disciplines. In: Essays on 
Economics and Economists. Chicago: University of Chicago Press, 34-46.

Cserne P. 1998. Vallás és közgazdaságtan. A racionális döntések elméletének vallás- 
szociológiai implikációi. Kézirat

Csontos L. 1997. Max Weber a gazdaságelmélet metodológiai alapjairól. Szocioló
giai Szemle, 4, 3-18. (Kötetben: Csontos L.: Imeretelmélet, társadalomelmélet, 
társadalomkutatás. Budapest: Osiris. 1999, 30-45).

Demsetz, H. 1997. The primacy of economics: An explanation of the comparative 
success of economics in the social sciences. Western Economic Association 
International 1996 Presidential Address. Economic Inquiry, 35(1) 1—11.

Elster, J. 1997. More than enough. Review of Becker 1996. University o f  Chicago 
Law Review, 64(2) 749-764.

Erdélyi Á. 1999. Max Weber és a 20. századi társadalomtudomány. In: Erdélyi Á. 
(szerk.) Max Weber és a 20. század társadalomtudományi gondolkodása. 
Akik nyomot hagytak a 20. századon 5. Budapest: Napvilág, 7-31.

Febrero, R.-Schwartz P. S. (eds.) 1995. The essence o f  Becker.. Stanford: Hoover 
Institution Press

Forrai G. 1996. Lakatos Imre tudományfilozófiája. Replika, 23-24, 7-17.



126 Cserne Péter

Friedman, M. 1953. The methodology of positive economics. In: Essays in Positive 
Economics. Chicago: University of Chicago Press. (Magyarul: A pozitív közgaz
daságtan módszertana. In: Infláció, munkanélküliség, monetarizmus. Budapest: 
KJK, 1986, 17-50).

Ghiselin, M. T. 1978. The economy of the body. American Economic Review, 68(2) 
233-237.

Green, D. P.-Shapiro J. 1994. Pathologies o f  rational choice theory: a critique o f  
applications in political science. New Haven: Yale UP

Hirshleifer, J. 1985. The expanding domain o f  economics. American Economic 
Review, 75(6) 53-68.

Iannaccone, L. 1998. Introduction to the Economics o f Religion. Journal o f  
Economic Literature, 36(3) 1465-1496.

Kagel, H. J. et al. 1975. Experimental studies o f consumer demand behavior using 
laboratory animals. Economic Inquiry, 35(1). 22-38.

Kagel, J. H.-Roth A. E. (eds.) 1995. The handbook o f  experimental economics. 
Princeton: Princeton UP

Kirchgassner, G. 1988. Ökonomie als imperialistische Wissenschaft. Zur 
Anwendung des ökonomischen Verhaltensmodells in benachbarten 
Sozialwissenschaften. In: Boettcher E.-P. Herder-Dorneich-K-E. Schenk (Hrsg.) 
Jahrbuch fiir Neue Politische Ökonomie. Tübingen: Mohr. Bd.7. 1988. 128-145.

— 1991. Homo Oeconomicus. Das ökonomische Modell individellen Verhaltens und 
seine Anwendung in den Wirtschaft- und Sozialwissenschaften. Tubingen: Mohr

Lakatos I. 1997. Tudományfilozófiai írásai. Budapest: Atlantisz
Latsis, S. J. (ed.) 1976. Method and Appraisal in Economics. Cambridge: 

Cambridge UP
Mázsa P. 1994. Friedman, 1953. világa. Doktori értekezés. Budapesti Közgazda

ságtudományi Egyetem
Mátyás A. 1996. A modern közgazdaságtan története. (3. kiadás) Budapest: Aula
McKenzie, R. B.-Tullock, G. 1978. The New World o f  Economics: Explorations 

into the Human Experience (2. kiadás)
Mirowski, P. (ed.) 1991. Natural images in economic thought. „Markets read 

in tooth and claw.-” Cambridge: Cambridge UP
Monroe, K. 1991. The theory of rational action: What.is is? How useful is it for 

political science? In: Crotty, W. (ed.) Political science: looking to the future. 
Evanston: Northwestern UP

Orthmayr I. 1997. Módszertani individualizmus. Szociológiai Szemle, 3, 3-31.
Pies, I. 1993. Normative Institutionenökonomik: zur Rationalisierung des politischen 

Liberalismus. Tübingen: Mohr
Pies, I.-Leschke M. (Hrsg.) 1998. Gary Beckers ökonomischer Imperialismus. 

Tübingen: Mohr
Polányi К. 1976. Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Budapest: 

Gondolat



Szociológiai Szemle 2000/1. 127

Posner, R. A. 1981. The Economics o f Justice. Cambridge: Harvard UP
-  1993a. Reply. Journal o f  Institutional and Theoretical Economics, 149(1) 

119-121.
-  19936. Nobel laureate. Ronald Coase and methodology. Journal o f  Economic 

Perspectives, 7(4) 195-210. (Kötetben: Overcoming law. Cambridge: Harvard 
UP, 1995.)

Rabin, M. 1998. Psychology and economics. Journal o f  Economic Literature, 36(1) 
11-46.

Radnitzky, G.-Bernholz P. (eds.) 1987. Economic Imperialism. The Economic 
Approach Applied Outside the Field o f  Economics. New York: Paragon House 
Publishers

Ramb, B-T.-Tietzel M. (Hrsg.) 1993. Ökonomische Verhaltenstheorie. München: 
Vahlen

Robbins, L. 1935. An essay on the nature and significance o f  the economic science. 
(2. kiadás) London: Maxwell

Rowley, С. K. 1987. Natural Economist or Popperian Logician? In: Rowley С. K. 
(ed.) Democracy and Public Choice. Essays in Honor o f  Gordon Tullock. Oxford: 
Basil Blackwell, 21-26.

Schelling, T. 1978. Micromotives and Macrobehavior. New York: W.W. Norton. 
(3. fejezete magyarul: Termosztatok, tragacsok és más modellcsaládok. In: A raci
onális döntések elmélete. Vál:. Csontos László. Budapest: Osiris -  Láthatatlan 
Kollégium, 1998, 208-241.)

Simon, H. A. 1982. Korlátozott racionalitás. Válogatott tanulmányok. Budapest: 
KJ К

Souter, R. W. 1933. Prolegomena to relativity economics: an elementary stud  
in the mechanics o f  an expanding economic universe. New York: Columbia UP

Stigler, G. J. 1982. The economist as preacher. Oxford: Basil Blackwell
-  1984. Economics, the imperial science? Scandinavian Journal o f  Economics, 

86(1) 301-313.
Swedberg, R. 1990. Economics and Sociology. Redefining their boundaries: 

Conversations with economists and sociologists. Princeton: Princeton UP
Szakadát L. 1995. Ronald Coase és a közgazdaságtan módszertana. Közgazdasági 

Szemle, 42(11) 1044-1051.
Szántó Z. 1995. A társadalom ökonómiája és a gazdaság szociológiája. In: Temesi 

József és tsai (szerk.) Új utak a közgazdasági, üzleti, és társadalomtudományi 
képzésben. Jubileumi tanulmánykötet. Budapest: BKE. II. k. 643-652.

-  1998. A makroszociológia mikroalapjairól (multidiszciplináris megközelítésben). 
Gondolatok Tardos Róbert Szociológiai válaszkísérletek a mikro-makro problé
mára című tanulmánya kapcsán. Szociológiai Szemle, 2, 89-108.

Weber, M. 1987. Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai I. 
Szociológiai kategóriatan. Budapest: KJK

Zeller Gy. ifj. 1991. Az osztrák iskola metodológiai háttere. Egy nem pozitivista me
todológia furcsa sorsa a közgazdaságtanban. Aula -  Társadalom és Gazdaság, 3, 
24-37.



C zobor Zsuzsa

TÁRSADALMI MECHANIZMUSOK 
ÉS SZOCIOLÓGIAELMÉLET*
Peter Hedström-Richard Swedberg (eds.) 1998 
Társadalomelmélet analitikus megközelítésben 
(An Analytical Approach and to Social Theory)

A tanulmánykötet üzenete az, hogy a társadalomtudománynak jelenlegi fejlődési 
szakaszában olyan elemzési eljárásokra van szüksége, amelyek magyarázatot adnak 
arra, hogy az empirikus jelenségek közti összefüggések miért és hogyan jönnek lét
re. A társadalomtudóstól egyre inkább elvárják, hogy olyan eszközt adjon az alkal
mazók kezébe, mely gyakorlati segítséget nyújthat társadalmi események és jelensé
gek előrejelzésére. Más szóval a dolgok működési mechanizmuskészletét várják 
tőle. A társadalmi mechanizmusokon alapuló megközelítés leginkább a társada
lomtudományban a második világháború után, a Robert Merton és Paul Lazarsfeld 
nevével fémjelzett középszintű elméletek iskolájához sorolható. A középszintű el
méletek a két szélsőség, a nagyelméletek és az anekdotikus leírások között helyez
kednek el.

A tanulmánykötet szerzői között olyan jeles szociológusok szerepelnek, mint 
Raymond Boudon, Jon Elster, Diego Gambetta, Aage Sorensen, Arthur Stinchcombe, 
és természetesen a szerkesztők, akik közül Hedström önálló cikkel is hozzájárul 
a kötethez. A szerzők között továbbá közgazdászok és filozófusok fordulnak elő. 
Recenziómat elsősorban szociológiai szempontból írom, elsősorban a szociológusok 
tanulmányait ismertetem.

A bevezető tanulmányban Hedström és Swedberg megfogalmazza a társadalmi 
mechanizmusok alapkoncepcióját, működésének típusait, valamint rámutat a mecha
nizmusalapú megközelítések és a nagyelméletek közti különbségekre.

A mechanizmus lényegének megértéséhez érdemes a Nobel-díjas biológus, 
Francis Crick kijelentését idézni. Szerinte a XX. századi biológusok inkább mecha
nizmusokban gondolkoznak, mint törvényekben. Adott biológiai állapot vagy hely
zet többféle módon reagálhat egy kémiai hatásra, attól függően, hogy a hatás milyen 
más tényezőkkel együtt, azokhoz mennyire „igazodva” fejti ki hatását. A törvények, 
úgy tűnik, egyedül a fizikában működnek tökéletesen. Ez az egyetlen tudomány, 
ahol a törvények kivétel nélkül igazak.

A jelen tanulmánykötet a Stockholmi Királyi Tudományos Akadémián 1996 júniusában 
megtartott „Társadalmi Mechanizmusok” konferencia anyagát tartalmazza.
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A társadalomtudományokban nem új keletű a mechanizmusok használata és tanul
mányozása, de a mechanizmusokon alapuló magyarázatok nagy különbségeket mu
tatnak a különböző diszciplínák szerint. „Mechanizmusalapú magyarázatokat ritkán 
használnak a történelemben, néha a szociológiában, ugyanakkor meglehetősen gyak
ran használnak a közgazdaságtanban és a pszichológiában” (6. old.). Különösen az 
úgynevezett kognitív pszichológiában, ahol a mechanizmusok kulcsszerepet játsza
nak. Ilyen az információfeldolgozás „kódolás-transzformáció-újrakódolás” mecha
nizmusa. A közgazdászokat gyakran jellemzik úgy, hogy őket nem is érdekli más, 
mint a mechanizmusok tanulmányozása, szemben a szociológusokkal és a törté
nészekkel, akik úgy tűnik, inkább társadalmi intézményekben gondolkoznak. 
Schumpeter szerint a közgazdaságtan tulajdonképpen nem más, mint magyarázó 
jellegű leírása azoknak a gazdasági mechanizmusoknak, amelyek adott intézmé
nyekben működnek. Ilyenek például a piaci mechanizmusok. A piaci mechaniz
musoknak olyan almechanizmusai vannak, mint a termelés, a fogyasztás és az el
osztás. Ide tartoznak az egyensúlyelméletek is, amelyekről Tyler Cowen ír részlete
sebben a kötetben. Tulajdonképpen a közgazdászok körében készségszinten van 
jelen a mechanizmusokban való gondolkodás, s ez más diszciplínák számára első
sorban akkor válik világossá, ha nem hagyományos közgazdasági témákkal foglal
koznak. Kitűnő példa erre Hirschman nagyhatású Kivonulás, tiltakozás, hűség című 
könyvében kifejtett megközelítés.

Sorensen -  a munkaerőpiacok szociológiáját a munkaerőpiacok közgazdaságtaná
val, összehasonlító tanulmányában -  megjegyzi, hogy a munkaerőpiaccal foglalkozó 
szociológusok főleg arra figyelnek, hogy milyen változókat vonjanak bele elemzé
seikbe, és hogy ezek a változók hogyan függnek egymástól, vagy hogyan kapcso
lódnak egymáshoz, és nem pedig arra, hogy melyek azok a mechanizmusok, ame
lyek a változók közötti összefüggéseket előidézik. Ez rámutat a szociológiai kutatás 
és a közgazdaságtani kutatás közötti különbségre. A szociológia -  az összevetés 
szerint -  a közgazdaságtudomány mögött kullog a mechanizmusalapú elméletek 
kialakítása és használata tekintetében.

A mechanizmus fogalma nem ismeretlen a szociológusok számára, de ők a mecha
nizmusokat a mindennapi értelemben használják. A klasszikusok, Durkheim vagy 
Weber a társadalmi mechanizmus fogalmát nagyon ritkán használták, még akkor is, 
ha maga az elgondolás jelen van írásaikban. Ezek közül legismertebb a protestáns 
etika mechanizmusa, amely pontosan arra mutat rá, hogy bizonyos társadalmi elvá
rások hogyan hoznak létre változásokat az emberek gazdasági viselkedésében.

A mechanizmus gondolata legpregnánsabban Merton írásaiban (1967; 1968) talál
ható meg. Merton határozottan ellenezte, hogy a szociológia általános elméleteket 
dolgozzon ki. Ő pontosan abban látta a szociológia funkcióját, hogy társadalmi 
mechanizmusokkal foglalkozzon. Merton úgy határozza meg a társadalmi mecha
nizmusokat, mint olyan társadalmi folyamatokat, melyeknek kinyilvánított, szándé
kolt következményei vannak, amelyek hozzá vannak rendelve bizonyos társadalmi 
struktúrákhoz. Azt állítja, hogy a szociológiának az a fő feladata, hogy ezeket a 
mechanizmusokat azonosítsa, leírja, valamint hogy megállapítsa, milyen feltételek 
segítik, vagy éppen gátolják működésüket. Hedström és Swedberg sajnálkozva álla
pítják meg, hogy a Columbiai-iskola működése után a mechanizmusalapú elméletek 
kérdése a feledés homályába merült, kivéve Arthur Stinchcombe 1991-ben írt cikkét,



1 3 0 Czobor Zsuzsa

amelynek címe: The Conditions o f  Fruitfulness o f  Theorizing about Mechanisms 
in Social Science („Milyen feltételek kedveznek leginkább a mechanizmuselméletek 
alakulásának a társadalomtudományokban?”). Stinchcombe ebben a mechanizmus
koncepciót így határozza meg: „Egy adott elméletben szereplő mechanizmus nem 
más, mint különböző szinteken működő entitások elméletdarabkái; az egyén szint
jén működő elmélet kihat a felette álló csoportszintre is, ezért az egyén szintjén ér
vényes »elméletek« ismerete a felette lévő csoportszinten működő »elméletet« 
plasztikusabbá, pontosabbá és általánosabbá teszi” (1991: 367. old.). Erre példa 
a haszonmaximalizáló egyének (alsó szint), akik cselekedeteik által létrehozzák a 
piacot (magasabb szint). Egy biológiából vett példa: a molekulák (alsóbb szint) bi- 

, zonyos helyzetekben gázzá alakulnak, légneművé válnak -  ez pedig a magasabb 
szintet jelenti.

Mi az, amivel a mechanizmus többet ad a statisztikai együttjárások megállapításá
nál? Tételezzük fel, hogy szisztematikus összefüggést figyeltünk meg két, I (input) 
és О (outcome) entitás között. Ahhoz, hogy megmagyarázzuk ezt a kapcsolatot, egy 
M mechanizmust keresünk, amely úgy működik, hogy I esetén О eredményt idéz 
elő. A mechanizmuskeresés azt jelenti, hogy nem elégszünk meg azzal, hogy rend
szeres együttjárást állapítunk meg a változók vagy események között, hanem a ki
elégítő magyarázathoz azt is tudnunk kell, hogy melyek azok a társadalmi „fogaske
rekek” (Elster 1989: 3), amelyek ezt a bizonyos kapcsolatot létrehozzák. Thomas 
Shelling magyarázatában, aki a könyv második tanulmányában a társadalmi mecha
nizmus és a dinamika kérdését elemzi, a mechanizmus nem más, mint állítások 
olyan csoportja, amelyek hihető leírást adnak arról, hogy I-ből hogyan lesz O, azaz: 
1 hogyan idézi elő О-t. Ez a kauzális magyarázat azonban különbözik a klasszikus, a 
jelenségeket általánosan lefedő, törvényszerű modelltől, amelyet Carl Hempel és 
követői képviselnek. Hempel (1942; 1962) szerint egy esemény magyarázata magá
ban foglal minden olyan eseményt, amely egy általános törvényben egyébként is le 
van fedve. A törvényben szerepelni kell azoknak a feltételeknek, amelyek lehetővé 
teszik ennek a törvénynek az alkalmazását egyedi esetekre is. Hempel szerint azon
ban a társadalomtudományokban ezek a törvények természetüket tekintve csak 
sztochasztikusak lehetnek. Ezek a törvények azt fejezik ki, hogy adott kapcsolat 
bizonyos valószínűség szerint valóban létezik, de ennél többet nem mondanak. Nem 
kísérlik meg annak megállapítását, hogy miért és hogyan lehetséges az adott kap
csolat előfordulása. Ezért von Wright-ra (1971: 14. old.) hivatkozva „jobb nem azt 
mondani, hogy (Hempel) induktív és valószínűségi modellje megmagyarázza, mi 
történik, hanem csak azt mondani, hogy bizonyos várakozásokat és előrejelzéseket 
igazol”. Ez az általánosan lefedő törvény modell létjogosultságot biztosít az úgyne
vezett feketedoboz típusú magyarázatoknak.

A mechanizmusalapú magyarázatok pedig épp a feketedobozokat kísérlik meg fel
számolni. Arra törekednek, hogy megkülönböztessék a valódi kauzalitást a véletlen
szerű egybeesésektől és asszociációktól, mely növeli esélyünket annak megértésére, 
hogy miért tapasztaljuk azt, amit tapasztalunk.

Szélsőséges, de az adott problémát jól megvilágító példa az elektromágneses tér 
körül folyó vita. Nevezetesen, hogy van-e káros hatása az egészségre. Néhány bőr
betegségeket vizsgáló kutatás empirikus kapcsolatot talált az elektromágneses mező 
és a gyermekkori fehérvérűség között. Azonban ezeknek az empirikus eredmények-



nek a jelentőségét nagyban csökkenti az, hogy nincs olyan ismert biológiai mecha
nizmus, amely meg tudná magyarázni, hogy az alacsony frekvenciájú mágneses me
zők hogyan tudnak rákot előidézni. Ha ugyanis volna ilyen, az nagyon komoly, 
megalapozott fizikai törvényeket sértene. Ebből az következik, hogy ezek a ta
nulmányok idáig nem tisztázott és nem mért tényezőket mutatnak fel, amelyek más
fajta kauzális kapcsolatban vannak, mint amit feltételezünk, vagy esetleg nincsenek 
is kauzális kapcsolatban egymással. A statisztikailag alátámasztott kapcsolat önma
gában kevés.

A feketedoboz-magyarázatok különböznek a mechanizmusalapú magyarázatoktól: 
a feketedoboz-magyarázatokat az jellemzi, hogy az I és О között vagy strukturálat
lan, vagy gyengén strukturált folyamatokat tételezünk fel. A szociológiában a leg- 
szisztematikusabb típusú feketedoboz-magyarázatok a modell-megközelítésekben 
találhatók. A kauzális modell-magyarázatokban a magyarázó-mechanizmus nem 
más, mint egy regressziós együttható, amely I-t О-hoz kapcsolja. Általánosan elfo
gadott, hogy 1 ezek után befolyásolja О-t. A mechanizmusalapú megközelítés ezzel 
szemben túlmegy azon, hogy megállapítja a kapcsolat erejét, arra is megpróbál vá
laszt adni, hogyan jött létre ez a kapcsolat. Vegyünk egy mérgezési példát. Meg le
hetne becsülni egy olyan egyenlet paramétereit, amelyek meghatározzák például a 
sztrichninnek és a halál bekövetkezésének a kapcsolatát. Ebben az esetben ki is tud
nánk alakítani egy általános törvényt egy adott dózis által kiváltott válasz képletére. 
De ameddig nem magyaráztuk meg, hogyan is működik a sztrichnin, addig ez a ma
gyarázat önmagában még nem volna elég. Ebben az esetben tudnunk kell például, 
hogy a sztrichnin egy biokémiai folyamat során az agy légzési központjára hatva 
bénulást okoz, s ez az, ami a halált előidézi.

Hedström és Swedberg megjegyzik ugyanakkor, hogy a mechanizmus nem jelent
het akármilyen ad hoc történetet, ami első ránézésre hihetően hangzik az adott jelen
ség magyarázatában. Ilyet kitalálni Arthur Stinchcombe szellemes megjegyzése sze
rint, nem túl nehéz társadalomtudós számára, sőt, mint Stinchcombe hozzáteszi: „az 
a társadalomtudós, aki nem tud legalább három különböző hihető magyarázatot ta
lálni egy adott korrelációra, jobb, ha más foglalkozást választ” (1968: 13. old.). Ar
ról van szó tehát, hogy nem elég a statisztikai asszociáció, keresnünk kell a választ a 
miértre, és a hogyanra is.

A mechanizmusalapú magyarázatok rendszerint feltételeznek valamiféle okozati 
ágenst, amely a megfigyelési egységek közötti kapcsolatot hozza létre. A termé
szettudományokban ilyen például a kémiai reakció vagy a biológiában a természetes 
kiválasztódás. A társadalomtudományban az elsődleges kiváltó tényező mindig a 
cselekvő egyén (cselekedete vagy intenciója). A módszertani individualizmus alap
elve szorosan kötődik a mechanizmusalapú megközelítésekhez: hogy mi köt össze 
két jelenséget vagy állapotot, úgy értjük meg igazán, ha megismerjük azt a mecha
nizmust, amely ezt a kapcsolatot megteremti. A társadalomtudományban e kapcsolat 
kulcsa az emberi a cselekvés.

Hedström és Swedberg fontosnak tartja megkülönböztetni a módszertani individu
alizmus erős és gyenge formáját. Az erős változat csak sziklaszilárd magyarázatokat 
fogad el. A gyenge magyarázat ugyanazt az ontológiai pozíciót veszi fel, de elfo
gadja a realizmus kedvéért a nem megmagyarázott társadalmi jelenségeket is, ezek 
részét képezhetik a magyarázatnak. A társadalmi valóság ritkán teszi lehetővé az
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erős magyarázatokat, mivel a jelenlegi társadalmi jelenségek hosszú és bonyolult 
történelmi folyamat nyomán jöttek létre. A szociológiai magyarázatok alapvető te
rületei, mint például a társadalmi intézmények vagy a kultúra hosszú ok-okozati 
láncolatok eredményei, így a módszertani individualizmus erős változatát lehetetlen 
alapul venni. A módszertani individualizmus gyenge variációja megegyezik az erős 
variációval abban, hogy minden társadalmi intézmény elvileg az individuum, tehát 
az egyedi cselekvések szándékolt és nem szándékolt következményeivel magyaráz
ható, de miután olyan világban élünk, ahol ezek a kauzális ok-okozati láncok végte
lenek, ezért a gyakorlatban csak ezek legutóbbi történetét tudjuk magyarázatainkba 
bevenni. A mechanizmusalapú magyarázatok a módszertani individualizmus gyenge 
verziójával kapcsolódnak össze.

A fentiekből az is következik, hogy a módszertani individualizmus használata a 
szociológiában különbözik attól, ahogy ezt például a közgazdaságtanban vagy a 
pszichológiában használják: cselekvésen mindig az egyén olyan cselekvését értjük, 
amely mások cselekvésére irányul, tehát ebből a szempontból a mechanizmusok 
magyarázatában a szociológia weberi meghatározását használjuk: a mechanizmu
sokban elsősorban olyan cselekvést veszünk figyelembe, amely mások magatartásá
hoz igazodik.

A mechanizmusok közvetlenül megfigyelhetetlen elméleti konstrukciók. Miután a 
mechanizmus értéke pontosan „elemző erejében” van, első lépésben egy ideáltípikus 
elemzési modellt kell alkotni. Ez azért lényeges, mert a jelenlegi szociológiakutatás
ban nem nagyon hisznek az absztrakt elemzés hasznában, sokkal inkább a megfi
gyelt események mikroszkopikus és makroszkopikus leírásában. Ahogy az „való
ban” megtörtént vagy megtörténik. Azonban mindent leírni -  technikailag -  lehe
tetlen. Minden leírás, még a legtriviálisabb is, szelektív és modellszerű. A modell 
pedig mindig torzít.

A pontos leírásra való törekvés, pontosabban az a meggyőződés, hogy ez lehetsé
ges, vezetett oda, hogy a szociológiában relatíve kevés a magyarázó mechanizmus 
alapú elmélet. Az előbbit erősítette az elmúlt évtizedekben a számítógépek jóvoltá
ból felfutó kvantitatív empirikus kutatás is. Bár a kvantitatív kutatás fontosságát 
senki sem vitatja, különösen nem az elméletek ellenőrzésében, azt a reményt, hogy 
ez által új elméletekhez is jutunk, a számítógépes statisztika nem váltotta be. A 
többváltozós elemzések nem sok új mechanizmust produkáltak.

A mechanizmusok jobb megértésére, Hedström és Swedberg három közismert 
példát hoz fel: a Robert Merton által leírt önbeteljesítő jóslat mechanizmusát, James 
Coleman kapcsolatháló-terjedés mechanizmusát és Mark Granovetter küszöbhatás 
mechanizmusát. Az önbeteljesítő jóslat lényege, hogy az eredetileg hamis feltétele
zésen alapuló hit képes olyan viselkedést kiváltani, mely a hamis feltételezést való
ságossá teszi. Ilyen például a bankpánik: ha elterjed, hogy a bank tönkremegy, az 
ügyfelek tömegesen kiveszik a pénzüket, és a bank valóban tönkremegy. A kapcso
latháló-terjedés mechanizmusa jelenleg nagyon népszerű. Coleman példája azt a 
folyamatot írja le, ahogyan az új gyógyszereket az orvosok a kollégákon keresztül 
megismerik és elkezdik használni. Granovetter küszöbhatás mechanizmus példája 
azt mutatja be, hogy az emberek általában mennyire nem ülnek be egy üres vendég
lőbe, illetve, hogy valamilyen kritikus tömegnek kell kialakulnia ahhoz, hogy bein
duljon a kollektív cselekvés.



A konkrétabb társadalmi események vagy állapotok több elemi mechanizmust igé
nyelnek, általában egy nem elegendő. Ezek néha egy irányban hatnak, néha egymás 
ellen. Szükségesnek látszik valamiféle általános tipológia bevezetése, mely segít el
igazodni a mechanizmusok között.

Hedström és Swedberg Coleman (1986) modelljéből indul ki, melyet Coleman a 
társadalmi cselekvés konceptualizálására fejlesztett ki.

Szituációs
mechanizmus MAKROSZINT
(Első típus)
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MIKROSZINT

Cselekvésformáló mechanizmus 
(Második típus)

A makro-mikro-makro modell lényege az, hogy a változás makroszintű magya
rázata magában foglalja azt is, hogy a makroszint hogyan befolyásolja az egyéni 
cselekvők mikroszintü magatartását, és hogy ezek a mikroszintű cselekvések hogyan 
hoznak létre új makroszintű állapotokat. Ez három mechanizmustípust jelenít meg: 
a makro—mikro vagy szituációs mechanizmust, a mikro-mikro vagy cselekvésfor
máló mechanizmust és a mikro-makro vagy transzformációs mechanizmust.

Az első mechanizmus a makro-mikro átmenet mechanizmusa, amelyet 
Stinchcombe javaslatára szituációs mechanizmusnak nevezünk. Az egyén belekerül 
egy helyzetbe és ez valamilyen módon hat rá. Ilyenek a hit és meggyőződés formáló 
mechanizmusok.

A második a mikroszint, ezt cselekvésformáló mechanizmusnak nevezzük. Ez azt 
mutatja meg, hogy az egyén vágyai, hite, és lehetőségei milyen cselekvéseket idéz
nek elő.

A harmadik a mikro-makro mechanizmus, amit transzformációs mechanizmusnak 
nevezünk. Itt egy sor aktor kerül kapcsolatba és cselekszik együttesen és ebből egy
fajta kollektív eredmény születik, mely lehet szándékolt, vagy nem szándékolt.

A társadalmi mechanizmusok elemzése alapvető a társadalomtudományok, de 
különösen a szociológia kutatásaiban. A mechanizmus megközelítést Swedberg és 
Hedström szerint négy alapelv jellemzi:

1. Cselekvés
2. Pontosság
3. Absztrakció
4. Redukció

Transzformációs 
mechanizmus 

(Harmadik típus)

>
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Cselekvés: A cselekvők cselekszenek és nem a változók. A mechanizmusalapú 
magyarázat nem elégszik meg a változók közötti összefüggések megállapításával, 
hanem keresi az összefüggések eredőjét azokban az okokban és következmények
ben, amelyek az egyéni cselekvők más cselekvőkhöz igazodó döntéseik nyomán 
jönnek létre. Idetartozik egy lényeges elv: nincsenek független makroszintű mecha
nizmusok; a makroszintű események mindig szituációs mechanizmusokon, cselek
vésformáló mechanizmusokon és transzformációs mechanizmusokon keresztül kap
csolódnak egymáshoz.

A (magyarázó) pontosság: Ez lényeges alapelve a középszintű szociológiának, és 
azt fejezi ki, hogy a szociológiának nem szabad elnagyolt általánosításokat végeznie. 
Csak korlátozott mennyiségű jelenségre vonatkozhat. Ez nem azt jelenti, hogy a 
társadalom szűk körében értelmezhető csak, az ilyen módon magyarázott jelenség- 
csoport a társadalom sok, adott esetben egymástól független helyén megtalálható.

Absztrakció: Az elmélet akkor termékeny, ha az irreleváns tényezőktől elvonat
koztat, és csak a központi kérdésre irányul.

Redukció'. Ebben a mechanizmusok elmélete megegyezik a tudomány redukcio- 
nista felfogásával, mely törekszik a feketedoboz típusú input-output közötti rés szű
kítésére. A mechanizmusalapú megközelítésnek arra kell törekedni, hogy a magya
rázandó jelenség és a magyarázó erejű jelenség közötti illeszkedés minél finomabb 
legyen.

A társadalmi mechanizmus általános meghatározása tehát így hangzik: „A társa
dalmi mechanizmus integráns része olyan magyarázatnak mely (1) teljesíti a fen t 
leírt négy feltételt, és (2) melyben I  ok (vagy input) előfordulása О hatást (vagy 
eredményt) hozza létre. ”(25. old.)

A kötet tanulmányai három típusba sorolhatók.
a) Elméleti és módszertani kérdések

Ebben a csoportban a kötet egyik gondolatilag leggazdagabb tanulmánya Jón 
Elsteré: „A mechanizmusok védelmében” (A plea for mechanisms) tanulmánya a 
mechanizmusok és törvények közötti különbségeket vizsgálja olyan elemi mecha
nizmusok elemzésével, mint a harc vagy menekülés, a kognitív disszonancia felol
dása, vagy az úgy nevezett Toqueville-effektus. (A Toqueville-effektus: amikor a 
helyzet javul, a társadalmi elégedetlenség nem csökken, hanem nő. Ennek az a ma
gyarázata, hogy amikor nőnek a lehetőségek, a vágyak gyorsabban nőnek, s ettől az 
elégedetlenség érzete a vártnál nagyobb mértékben erősödik.) Elster azt fogalmazza 
meg, hogy a mechanizmusok láthatólag könnyen felismerhető ok-okozati minták. A 
feltételek azonban, amelyek között működésbe lépnek, általában nem egyértelműek.

Szintén az első csoportba tartozik Gudmund Hemes tanulmánya is, (aki mellesleg 
Norvégia egészségügyi minisztere), címe „A valódi virtualitás” (Real virtuality). 
Hernes szerint a mechanizmusok az absztrakciók világába tartoznak, és ily módon 
könnyen általánosíthatók. A kötet egyik fő problémája a módszertani individu
alizmus és az általánosíthatóság ellentéte, és Hernes pontosan azt bizonyítja, hogy 
a mechanizmusok termékenyen általánosíthatók. „Mi a különbség a törvény és a 
mechanizmus között?” kérdezi. „A törvényt egyetlen kivétel megkérdőjelezheti. 
A mechanizmus, ahogyan James Coleman fogalmazza meg: »néha igaz történet«.
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Elméleti konstrukció, amely ráillik bizonyos jelenségekre, illetve amelyekkel bizo
nyos jelenségeket megmagyarázhatunk” (75). Okfejtését egy példa szellemes elem
zésén keresztül mutatja be: „1990 nyarán a Norvég sajtó azt közölte, hogy a nőket 
gyakrabban csípik meg darazsak, mint a férfiakat”. Mi magyarázhatja ezt a nemi 
hovatartozás szerinti különbséget a darázscsípések tekintetében?

1 A Rambo-elv: a nők gyengébb teremtmények; a fiúk nem sírnak, nem panasz
kodnak, nem rohannak orvoshoz egy kis darázscsípés miatt.

2 A szabadlevegő-elmélet: a nők több időt töltenek a szabad levegőn gyermekei
ket sétáltatva, és így gyakrabban esnek áldozatul a darazsaknak.

3 A hisztéria-elmélet: a nők hisztérikusabbak, mint a férfiak; ha egy darázs meg
jelenik, elkezdenek össze-vissza csapkodni, felbosszantva ezzel a darazsakat, ame
lyek védekezésül megcsípik őket.

4 Az illat-teória: a nők több kölnit, testápolót és egyéb kenceficét használnak, ami 
odavonzza a darazsakat, melyek aztán dühükben, hogy nem valódi virágra szálltak, 
megcsípik a „gálád csábítót” (76-98).

Hogyan lehet eldönteni, hogy melyik magyarázat a legelfogadhatóbb? Úgy, hogy 
megnézzük milyen következmények vonhatók le az egyes magyarázatokból, és eze
ket mennyire lehet empirikus kutatási adatokkal alátámasztani. Ha igaz az, hogy a 
nők kevésbé tűrik a fájdalmat, akkor ezt orvosi, pszichológiai kutatások, alá kell, 
hogy támasszák. Ha ilyen bizonyíték nincs, a magyarázatot elvetjük.

A fenti magyarázatok igazi érdekessége azonban az, hogy sok mindent elárulnak 
a mechanizmusalapú gondolkodás természetéről. Logikailag két dobozba sorolha
tók, aszerint, hogy mi a megkülönböztetés alapja: a cselekvőkből kiindulva megkü
lönböztetünk nőket és férfiakat (jellemzőik, cselekedeteik alapján) -  azaz a cselek
vők dimenzióját, a környezetből kiindulva megkülönböztetünk veszélyes és védett 
helyeket -  azaz a struktúra dimenzióját. Mindkét osztályozás modellszerű és ugya
nazt a valóságot próbálja leképezni, csak különböző dimenziók mentén.

Hernes vitába száll Hedström és Swedberg fentebb idézett véleményével, misze
rint „Mechanizmusalapú magyarázatokat ritkán használnak a történelemben, néha 
a szociológiában, ugyanakkor meglehetősen gyakran használnak a közgazdaságtan
ban és a pszichológiában” (6), és azt mondja, hogy az egyes diszciplínák közötti 
különbség nem a mechanizmusalapú magyarázatok gyakoriságában, hanem inkább 
azok megragadásának plasztikusságában, pontosságában van.

b) Konkrét mechanizmusok elemzése

A tanulmányok második csoportjának megközelítése konkrétabb, bár a levont kö
vetkeztetések általános jellegűek. Diego Gambetta „A mechanizmusok fogas
kerekei” (Concatenations of mechanisms) például empirikus kutatási anyagon mu
tatja be, hogy a mechanizmusok gyakran „láncszerűen” összefonódva fejtik ki 
együttes hatásukat. Tyler Cowen Használnak-e a közgazdászok társadalmi mecha
nizmust magyarázataikban? (Do economists use social mechanisms to explain?) 
című tanulmányában a közgazdaságtan mechanizmusait vizsgálja, például a játék- 
elmélet előrejelző mechanizmusait és felhívja a figyelmet arra a bizonytalanságra, 
ami a többszörös egyensúlyi helyzetek kialakulásából fakad. Az ugyancsak köz
gazdász Timur Kúrán A disszonancia-redukció társadalmi mechanizmusai
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(Social mechanisms o f dissonance reduction) című tanulmányában olyan mecha
nizmusokat vizsgál, amelyek akkor lépnek fel, amikor a cselekvők egymással ellen
tétes értékkel rendelkeznek. Raymond Boudon a társadalmi mechanizmusok és a 
„feketedoboz” elméletek kapcsolatát elemzi „Társadalmi mechanizmusok 
feketedobozok nélkül” (Social mechanisms without black boxes) című cikkében. 
Arra mutat rá, hogy a racionális döntések elméletben minden feketedoboz felszá
molható, és minden mechanizmus megtalálható, leírható, ha és amennyiben az 
elemzések magukban foglalják a normatív hiedelmeket. Boudon szintén Toqueville 
példáit elemzi.

c) Általános trendek

A harmadik kategóriába olyan tanulmányok tartoznak, amelyek bizonyos szocioló
giai problémával foglalkoznak, vagy ezzel ellentétben, a szociológia jelenlegi 
trendjeit elemzik. Túl nagyszabású-e a szociológiai elmélet a társadalmi mechaniz
musok számára? (Is sociological theory too grand for social mechanisms?) című 
tanulmányában Axel van den Berg négy neves szociológus, Jurgen Habermas, Pierre 
Bourdieu, Anthony Giddens és Jeffrey Alexander átfogó elméleteit vizsgálja meg 
abból a szempontból, hogy mennyire rendelkeznek a mechanizmusokra jellemző 
predikciós erővel.

Aage Sorensen cikke „Elméleti mechanizmusok és a társadalmi folyamatok empi
rikus vizsgálata” (Theoretical mechanisms and the empirical study of social 
processes) kritizálja a mai szociológiai kutatásokat uraló statisztikai modelleket, 
melyek, úgy tűnik, együtt járnak a magyarázó mechanizmusokon való munkálkodás 
elhanyagolásával, az elméleti keretek elszegényedésével. Arthur Stinchcombe a ver
senyhelyzet mechanizmus-típusú modelljét vázolja a Monopolisztikus verseny, mint 
mechanizmus... (Monopolistic competition as a mechanism...) című tanulmányában. 
Három különböző korporatív cselekvőt vizsgál: az elitegyetemeket, a vállalatokat, a 
nemzetállamokat, és bemutatja, hogy mindegyik egy és ugyanazon mechanizmus 
alapján működik, ami a verseny sajátos formáját valósítja meg. A kötet zárótanul
mányában „Racionális utánzás” (Rational imitation) Peter Hedström a társas utánzás 
jelenségével foglalkozik, ennek racionális alapú-mechanizmusát elemzi. A racionális 
utánzás elemzése a mikro-makro szintű mechanizmusok csoportjába tartozik, és azt 
vizsgálja, hogy az egyéni döntések és vélemények hogyan alakulnak ki Merton 
„bankpánik” példája, Coleman „új gyógyszer elterjedésére” és Granovetter „kihalt 
étteremre” vonatkozó példái nyomán. Ő is rámutat arra, hogy az egyén valamely 
döntése függ attól, hogy volt-e lehetősége mások ugyanilyen döntésének, cseleke
detének megfigyelésére környezetében. Ezek a megfigyelések ugyanis informálják 
az egyént döntésének várható értékéről.

A mechanizmusok területén a legnagyobb munkát Jón Elster végezte, aki a nyolc
vanas-kilencvenes években legtöbb írásában a mechanizmusok értelmezésével fog
lalkozik. A mechanizmusok logikáját és működésük leírásának nehézségeit Elster 
példáiból érthetjük meg leginkább. Elster a következő meghatározásból indul ki: „A 
mechanizmusok olyan gyakran előforduló és könnyen felismerhető kauzális minták, 
amelyeket általában ismeretlen körülmények indítanak el, vagy amelyek előre meg 
nem határozott következményeket produkálnak” (44). Alkoholista szülők gyerekei
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nem mind válnak alkoholistává, némelyek közülük kifejezetten absztinensek lesz
nek. Hogy kiben mit vált ki az alkoholista környezet, azt nem lehet előre tudni, de 
hogy ez a körülmény nem marad hatástalan, az valószínű, és tulajdonképpen ez adja 
a mechanizmus logikáját. Egy másik példában a félelemkiváltó mechanizmusokat 
vizsgálja. Adott környezeti stimulus három egymással inkompatibilis félelmi reakci
ót válthat ki az állatokból: a harcot, a menekülést és a mozdulatlanságot. Tudjuk, 
hogy a fájdalomra az állatok általában nagyobb aktivitással válaszolnak, ugrálnak, 
mérgesen üvöltenek, fújnak stb., miközben olyan stimulus hatására, melyet a fájda
lommal azonosítanak, az állatok mozdulatlanná merevednek. Bár tudjuk, hogy mi a 
különbség a mozdulatlanságot és a harcot/menekülést előidéző feltételek között, azt 
nem tudjuk, hogy mi idézi elő a harcot, és mi a menekülést. Ahelyett, hogy két rend
szerben gondolkoznánk, egyszerűbb egyetlen „menekülj vagy harcolj” mechaniz
musban gondolkodni, és túllépni azon, hogy a teljes stimuluskontextust tekintsük 
vizsgálati egységünk független változójának.

Megfigyelhetjük, hogy a mechanizmusok sokszor két vegyértékű, ellentétes hatá
sokat kiváltó folyamatok: ilyenek a „savanyú a szőlő vagy édes a tiltott gyümölcs” 
effektus, vagy az, hogy az ellentétek vonzzák, illetve taszítják egymást. Elster említi 
Tesser-Achee (1994) egyik, agresszióval, szerelemmel, konformizmussal és egyéb 
szociálpszichológiai mechanizmussal foglalkozó cikkét, melyben a kutatók közük 
azon érdekes megfigyelésüket, hogy a függő változóhoz kapcsolódó független válto
zók függvénye inkább kétértékű, mint egyértékű, a viselkedési görbe inkább 
bimodális, mint unimodáüs. Ilyen a Toqueville-effektus is: társadalmi nyomás egya
ránt fokozza, illetve csökkenti a konformista magatartást. A vonzalmat például leír
hatjuk egy U alakú függvénnyel, ahol a két egymással ellentétes mechanizmus a 
görbe különböző pontjain jelenik meg. Tesser és Achee azonban azt is megállapítja, 
hogy ez a kétvegyértékűség eltűnik, mihelyt útfüggő elemzést végzünk. „Ha az illető 
elkötelezte magát valamelyik magatartás mellett, akkor sok negatív eseménynek, 
élménynek kell megtörténni ahhoz, hogy ezt feladja, s fordított esetben rengeteg 
győzködésre van szükség, hogy magatartását vagy véleményét megváltoztassa.” -  
foglalja össze Elster Tesser és Achee elemzéseit (68. old.). Mindebből az követke
zik, hogy hasznosan indulhatunk ki egy adott személy múltbeli viselkedéséből jövő
beli viselkedésének előrejelzésében. De ez nem okvetlenül lineáris előrejelzés. Az 
erősen konformista magatartás például magában hordozza a nonkonformista visel
kedést is, hisz mind a konformista, mind a nonkonformista élénken figyeli embertár
sait; az egyik azért, hogy igazodjon hozzájuk, a másik, azért hogy észrevehetően 
embertársai viselkedésének az ellenkezőjét csinálja. De kialakulhat ennek teljes ta
gadása, egy antikonformista magatartás, mely pontosan ezt az erős igazodást kerüli.

Az események kialakulása a különböző mechanizmusok relatív erejétől függ. Az 
elhagyott szerelmes reakciói megjósolhatok: a tény tagadása, a savanyú a szőlő, a 
kompenzálás és egyebek, majd mindegyik reakció bekövetkezik szinte menetrend
szerűen, de az egyének nagy különbséget mutatnak abban, hogy milyen mértékben 
és milyen sokáig lesznek ennek vagy annak a szakasznak a foglyai.

Mindezeknek azért van jelentőségük, mert jelenleg a szociológiai kutatások jórészt 
statisztikai magyarázatokon alapulnak, ahol a kauzalitást nehéz megkülönböztetni a 
korrelációtól. A páros mechanizmusok aggregált kezelése, például, gyenge korrelá
ciókat mutathat ki és elfedhet egy markánsabb pozitív-negatív hatást. Az ellenkező
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irányú páros mechanizmusok elemzésénél a feketedoboz alsóbb szintjére kell le- 
szállni.

Összefoglalásában Hedström kimondja, hogy a mechanizmusok szintje bizonyít
hatóan rendelkezik a nagy szociológiai elméletek általánosító és termékenyen ma
gyarázó erejével, és a magyarázó erejű szociológiai elméletek jövője attól függ, 
hogy mennyire tudjuk azonosítani, és rendszerbe foglalni a társadalmi mechanizmu
sokat.
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Janky Béla

A RACIONÁLIS DÖNTÉSEK SZOCIOLÓGIAI 
ELMÉLETE ÉS A MÉRÉS PROBLÉMÁJA
S zelek tív  áttekintés*

Bevezetés

1998 elején tanulmánykötet jelent meg Hans-Peter Blossfeld és Gerald Prein szer
kesztésében Rational Choice Theory and Large-Scale Data Analysis címmel. A 
könyv témája és közelítésmódja több szempontból is figyelmet érdemel. A racioná
lis döntések elméletének szociológiai alkalmazásával foglalkozók általában az 
irányzat egyik megkülönböztető sajátosságaként emelik ki, hogy követői elsősorban 
illusztratív jellegű empirikus vizsgálatokat folytatnak, és kerülik a reprezentatív 
mintákon alapuló kvantitatív elemzéseket (Green-Shapiro 1994: 6; Blossfeld-Prein 
1998: 5, 8; Opp 1998: 204; Tardos 1998: 8). Ez a könyv azonban a gyakorlatban 
használható ötleteket ad a modellezés és a tesztelés metodológiai kérdéseiben, 
emellett konkrét példákat is bemutat statisztikai elemzésekre. Figyelemre méltó a 
kötet szerzőinek közelítésmódja is, ti., hogy szemben a racionális döntéselmélettel 
foglalkozó metateoretikus és metodológiai elemzéseket összegyűjtő válogatások 
jellemző stílusával, nem a más irányzatokkal történő általános összevetés uralja a 
gondolatmenetek többségét. A szerzők a racionális döntéselmélet keretein belül mo
zogva próbálnak választ találni a megközelítésmód empirikus szociológiai alkalma
zásának számos megoldatlan problémájára.1

Jelen írás az említett tanulmánykötet hozzáállását követve -  és részben annak tar
talmát is ismertetve -  , a racionális döntések szociológiai elméletének kereteit elfo
gadva vizsgálja a kvantitatív társadalomkutatás lehetőségeit és korlátáit. A dolgozat 
ugyanakkor nem vállalkozik az irányzathoz köthető empirikus szociológiai ku-

Az áttekintés elkészítését a Soros Alapítvány Hazai Doktorandusz Ösztöndíj programja, 
valamint a BKE Szociológia Tanszéke támogatta. A szerző köszönettel tartozik Szántó Zol
tánnak és Takács Károlynak a tanulmány egy korábbi változatához fűzött megjegyzéseikért.

1 Talán említést érdemel az is, hogy a kötet szerzőinek túlnyomó többsége európai kutató, ami 
jól tükrözi az irányzat követőinek összetételét (Hechter 1998: 282). Ennek nincs jelentősége 
a könyvben vagy az alábbi áttekintésben vizsgált tartalmi kérdések szempontjából. Ám nem 
haszontalan megemlíteni ezt a jellegzetességet egy olyan közegben, ahol a modellalkotásban 
és/vagy mérésben egzaktságra törekvő irányzatokat néha az a vád éri -  nem minden hatás 
nélkül ezen kutatási programok recepciójára -  , hogy az észak-amerikai társadalomtu
dományi szemlélet európai hagyományoktól idegen közelítésmódjának megtestesítői 
(vö. Csepeli-Wessely 1992; Moksony 1993).
Egészen más a helyzet ugyanakkor a politikatudomány területén. Green és Shapiro (1994: 3) 
összesítése szerint az American Politikai Science Review cikkei között az ötvenes évekbeli 0 
százalék, és a nyolcvanas években tapasztalt 20 százalékos arány után, a kilencvenes évtized 
elején közel 40 százalékos arányt képviselnek a racionális döntések elméletét alkalmazó 
publikációk. Mindemellett az irányzat képviselői megbecsült tagjai az észak-amerikai politi
katudományi tanszékeknek, akiknek racionális döntéselméleti képzettségét anyagilag is el
ismerik (Hechter 1998: 281).
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tatások áttekintésére, csupán bizonyos statisztikai eljárások bemutatása során hivat
kozunk néhány empirikus munkára. A konkrét elemzések iránt érdeklődő olvasók 
több áttekintő tanulmányból tájékozódhatnak az alkalmazásokról (Friedman- 
Hechter 1988; Baron-Hannan 1994; Hechter-Kanazawa 1997; Miller 1997; 
Zafirovski 1999).

Amikor a racionális döntések elméletéről2 beszélünk, valójában elméletek és mo
dellek meghatározott családját értjük alatta (Hechter-Kanazawa 1997: 194; 
Blossfeld-Prein 1998: 5). Csontos Lászlót idézve, az RDE egyfelől bizonyos 
szubsztantív és formális modellek összessége, másfelől egy metodológiai paradig
ma. A modellek közé a döntéselmélet, a játékelmélet, a közösségi döntések elmélete, 
valamint a különböző társadalomtudományok ökonómiai ihletésű modelljei tartoz
nak. A paradigma pedig az a közös platform, amely a fenti modellek alkalmazásait 
más kutatási irányoktól megkülönbözteti (Csontos 1996: 326).3

Elemzésünk során a racionális döntések szociológiai elméletének két lényeges 
sajátosságát emeljük ki. Az egyik jellegzetesség az interakciók struktúrájának ki
tüntetett vizsgálata (Abell 1991: xii.; klasszikus példa: Marwell-Oliver-Prein, 
1988).4 5 A másik megkülönböztető elem az elmélet általános érvényű motivációs és 
kognitív továbbfejlesztésére irányuló azon törekvés, hogy a szociológia által tárgyalt 
-  és a közgazdaságtan, valamint a politikatudomány által elhanyagolt -  , viselkedés
befolyásoló mechanizmusok tárgyalhatok legyenek a hasznosságmaximalizáló mo
dell keretein belül (a nagyobb szabású kísérletekhez lásd: Boudon 1989; 1996; 
Lindenberg 1989).2 Itt elsősorban a másodikként említett kutatási irány egyes ered
ményeit tekintjük át.

A középpontban azok az empirikus elemzések állnak, ahol az elméletből leveze
tett állításokat statisztikai módszerekkel tesztelik a célpopuláció (vagy annak egy 
mintája) viselkedése vagy véleményalkotása alapján.

Az ismertetés szelektív mind az elmélet, mind a releváns statisztikai eljárások 
bemutatása tekintetében. Nem vállalkozunk arra, hogy végigtekintsünk a paradigma 
keretében kifejlesztett elméleteken (pl. kollektív cselekvések elmélete, közösségi 
döntések elmélete vagy társadalmi választások elmélete). Mindegyik terület sajátos 
mérési kérdésekkel szembesül, melyek módszeres áttekintése meghaladná jelen 
munka kereteit. Teljességgel kimarad az alábbi ismertetésből az interakciók és a tár
sadalmi struktúrák RDE alapú vizsgálatával kapcsolatos speciális mérési problémák 
bemutatása. A téma kimerítő tárgyalása helyett a legalapvetőbb kérdésekre koncent

2 Az alábbiakban a szöveg gördülékenységének megőrzése végett többnyire az RDE rövidítést 
használjuk.

J Más szerzők szerint ugyanakkor a racionális döntések elmélete (rational choice theory) és a 
döntéselmélet (decision theory) két, jól elválasztható kutatási irányt képviselnek (Hechter- 
Kanazawa 1997: 192-193). Gondolatmenetünk szempontjából az ilyen típusú definíciós kü
lönbségeknek nincs különösebb jelentősége.

4 Néhány kutató szerint a racionális döntések elméletének egyenesen explicit makroelméletre 
van szüksége az ad hoc áthidaló feltevések elkerülése végett (Blossfeld-Prein 1998: 9).

5 Nem szeretnénk a paradigma szociológiai irányzatának sajátszerűségét túlbecsülni, hiszen 
többek szerint a racionális döntéselméleti kutatások egy része épp a lehető legnagyobb álta
lánosságra törekszik, a társadalmi valóság egy-egy szeletének univerzális magyarázatának 
ambíciójával (Green-Shapiro 1994: x.; 6; Blossfeld-Prein 1998: 6).
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rálunk, és az RDE-modell alkalmazásával kapcsolatos általános dilemmákat és 
ajánlásokat ismertetünk.

Elsőként a különböző racionális modellekhez kapcsolódó lehetséges empirikus 
kutatási stratégiákat tekintjük át, majd az elemzési szinteknek a modellépítésre és az 
eredmények értékelésére gyakorolt hatását vizsgáljuk. Ezután az RDE motivációs 
feltevéseit, és ezek kvantitatív elemzések számára lényeges következményeit 
vesszük szemügyre. A negyedik fejezetben a döntési modellek észlelési problémákat 
figyelembe vevő kiterjesztéseivel foglalkozunk. Végül két konkrét statisztikai eljá
rás alapelemeit mutatjuk be. Egyrészt egy regressziós modellezési logikát ismerte
tünk, amely közvetlenül a hasznosságelméletre és a döntések következményeinek 
szereplők általi számbavételére épül. Másrészt a gazdasági önérdeken kívül eső mo
tivációk mérésének egy lehetséges eljárását vázoljuk.

Kutatási stratégiák és elemzési szintek

A lehetséges kutatási stratégiák ismertetéséhez mindenekelőtt a racionális döntés 
fogalmának elemi szintű tisztázására van szükség. Csontos László meghatározását 
fogadjuk el kiindulópontként, mely szerint az RDE racionalitásposztulátuma alapján 
tanácsos azt föltételeznünk, hogy az egyének cselekedeteik során meghatározott 
célok elérésére törekszenek, továbbá információik és tapasztalataik alapján döntik el, 
hogy mely eszközök a legalkalmasabbak a szóban forgó célok elérésére (Csontos 
1996: 329).6

Ezeken a kereteken belül a szociológusok tartalmas és kevésbé tartalmas döntési 
modelleket különböztetnek meg (Hechter-Kanazawa 1997: 194).7 A kevésbé tartal
mas modellek nem foglalkoznak a partikuláris célokkal és értékekkel, csak néhány 
előfeltevést fogalmaznak meg a cselekvők preferenciarendezésének tulajdonságaival 
kapcsolatban. A tartalmas modellek ellenben specifikálják a szereplők alapvető cél
jait és értékeit. Egyik típus szociológiai alkalmazása sem problémamentes. Az RDE 
hívei általában törvényjellegű és cáfolható állításokon nyugvó magyarázatokra tö
rekszenek (Kelle-Lüdemann 1998: 113). A kevésbé tartalmas modellek (némi le
egyszerűsítéssel élve)8 univerzális, ám empirikus kutatásokban nehezen hasznosít
ható állításokat tartalmaznak az emberi viselkedésre vonatkozóan. A tartalmas mo
dellek következtetéseit teszteknek vethetjük alá, ám az RDE-ben egyetlen kon-zen- 
zuálisan elfogadott motiváló tényező, a személyes anyagi jólét alapján igen korláto
zott predikcióink érvényességi köre (Kelle-Lüdemann 1998: 113-114). Ennek kö
vetkeztében a modelleket az alábbi korlátok figyelembevételével érdemes felépíteni.

6 Ez a meghatározás viszonylag közel áll a racionalitás hétköznapi fogalmához (lásd erről 
Harsányi 1976: 90). Harsányi amellett érvel, hogy a racionális döntések közgazdászok által 
használt tudományos fogalma ennél tágabb. E szerint racionális viselkedés az, amely meg
felel bizonyos formális kritériumoknak (Harsányi 1976: 92-93). A cél-eszköz modell ennek 
speciális esete.

7 Az angol nyelvű szakirodalom „thick” és „thin” modellekről beszél.
8 Természetesen kettőnél több explikációja létezik a racionális döntés fogalmának, különböző 

szintű tartalmassággal és tesztelhetőséggel.
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(a.) Mindenképpen feltevéseket kell megfogalmazni az egyének céljaival kapcsolat
ban. Méghozzá olyanokat, melyeket a döntések megfigyelhető korlátozó feltét
eleihez tudunk kötni (Blossfeld-Prein 1998: 14). Amennyiben modellünk a 
tesztelés során nem állja ki a próbát, a preferenciákról alkotott feltevéseinket 
kell vizsgálat alá vonni (Abell 1992: 203-204). Az RDE-t alkalmazó kutatók te
hát egyes modelljeik tesztelése során nem vizsgálják az elméleti paradigma ér
vényességét. Ez a tudomány világában nem példa nélküli, és ugyanakkor véd
hető kutatási stratégia (Kelle-Lüdemann 1998: 115).

(b.) Nincs szükség azonban a célok egymáshoz viszonyított súlyának specifikálására 
(Harsányi 1969: 520). Ameddig nem áll rendelkezésünkre megalapozott elmélet 
erre vonatkozóan, az adatokból következtethetünk az ismeretlen paraméterekre. 
Ettől még a célok meglétére vonatkozó állításaink cáfolhatóak maradnak (bizo
nyos minimális mintaelemszám felett).

Az itt kifejtett szempontok figyelembe vételével születik a tesztelésnek alávetett 
racionális döntési modellek túlnyomó többsége. Ezeken a kereteken belül is többféle 
empirikus kutatási stratégia létezik.

1. Lehetséges az alternatívák és következményeik tökéletes számbavételén és több
nyire (de nem feltétlenül) az anyagi önérdeken alapuló úgynevezett normatív 
döntési modellek használata. A normatív RDE modell nem morális, hanem tech
nikai jellegű utasításokat tartalmaz (Szántó 1992: 118). Azt mutatja meg, hogy az 
objektíve adott lehetőségek mellett melyik döntés a legkedvezőbb céljaink szem
pontjából.9 Az ilyen modellek többnyire könnyen tesztelhető formába önthetők, 
főleg ha motivációs feltevéseink az anyagi önérdekre korlátozódnak. Nagyfokú 
racionalitás esetén közvetlenül magyarázatokra is használhatók, egyébként viszo
nyítási alapként lehet kezelni őket (Szántó 1992: 118). A tapasztalt viselkedés 
előrejelzettől való eltérése alapján következtethetünk másféle célok meglétére 
vagy az alternatívák és következmények korlátozott (vagy torzított) számbavéte
lére. Ez a kutatási stratégia fogyatékosságai ellenére talán a legelterjedtebb a 
szociológai alkalmazások között (is).

2. A racionális döntések szociológiai elmélete kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 
tökéletesítse a a cselekvések modelljét. Történtek előrelépések ebben az irányban, 
és kétségtelen, hogy a paradigma fejlődésének lényegi elemét alkotják ezek a ki
egészítések (Lindenberg 1992; Blossfeld-Prein 1998: 5). Egy másik kutatási 
stratégia tehát tartalmasabb, az empirikus adatokhoz potenciálisan jobban illesz
kedő modellek alkalmazása. Az RDE jelenlegi szintjén igen nehéz feltételezései
ben és eszközeiben takarékos, általánosan használható, ugyanakkor az egyes 
helyzetekben nagy magyarázóerejű modelleket alkotni. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy az ilyen stratégiát követő empirikus kutatásokban a vizsgált terület sajátos

9 Lásd Harsányinak (1976: 90.) a hétköznapi racionaiitásfogalom egyik értelmezéséről adott 
megfogalmazását. Szántó Rapoport megfogalmazását tekinti mértékadónak. Eszerint a nor
matív döntéselmélet azt vizsgálja, hogy miképpen viselkednének az emberek, ha tökéletesen 
racionálisak lennének (Szántó 1992: 118). A racionalitással kapcsolatos fogalmi zavarok el
kerülése érdekében itt kerültük ezt a megfogalmazást.
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ságaihoz igazodóan terjesztik ki a döntési modell feltevéseit. Ily módon adataik
hoz jól illeszkedő, ám korlátozott hatókörű elméletekhez jutnak.

3. Ugyanakkor a két előbbi kutatási stratégia kombinálható is egymással. A 
modellépíttés kiindulópontja ekkor az önérdeken és az objektíve adott lehetősé
geken alapuló döntés feltételezése. Amennyiben az empirikus tesztelés során ez 
nem állja ki a próbát, akkor fokozatosan bonyolítjuk a modell motivációval és 
észleléssel kapcsolatos feltevéseit (Abell 1991: xi).

A kézikönyvek evidenciájához tartozik, hogy az RDE-t a módszertani individualista 
társadalomtudományi paradigmák közé soroljuk (pl. Szántó 1998a). Ez még akkor is 
igaz, ha figyelembe vesszük, hogy nehéz pontosan és az RDE-hez jól illeszkedően 
definiálni a fogalmat (Orthmayr 1997: 4, 23., 26).10 Létezik olyan vélemény, amely 
szerint az individualista megközelítéssel a mikrojelenségek középpontba állítása jár 
együtt (Tardos 1998: 8), ugyanakkor az RDE képviselői ezt nem fogadják el (Szántó 
19984» 89-90). Annyit érdemes megjegyezni, hogy az RDE keretében, hasonlóan 
más individualista irányzatokhoz, kevés szereplős interakciós struktúrák vizsgálata 
lényegesen egyszerűbb, mint a makroszintű jelenségek elemzése. Jó példa erre az 
RDE-t régóta sikerrel alkalmazó közgazdaságtan, ahol a makroökonómia döntésel
méleti alapjainak lerakása sokáig váratott magára.

Tekintve a cselekvéselmélet jelenlegi eredményeit, a témával foglalkozó szocio
lógusok egyetértenek abban, hogy az eddig kifejlesztett modellek segítségével az 
egyéni viselkedés csak igen korlátozott mértékben jelezhető előre. Azonban sokan 
osztják azt a véleményt, hogy aggregált szinten számos, nehezen számba vehető 
hatás eltűnhet, és az egyszerűbb modellek jól magyarázhatják a jellemző döntéseket 
(Hechter 1994: 326, 328; Hechter-Kanazawa 1997: 194-195; Goldthorpe 1998: 4 3 - 
44). Ez természetesen csak az eredeti modelltől való nem szisztematikus egyéni elté
réseket okozó tényezők esetében igaz. Ha valamiért a torzításokban nem véletlensze
rűen eloszló hatást tapasztalhatunk, azt be kell építeni modellünkbe (ilyen torzítások 
tárgyalására lásd: Frei-Eichenberger 1989).

A mérés szempontjából makroszintű elemzés nem feltétlenül jelenti sokszereplős, 
bonyolult interakciós struktúrájú modell vizsgálatát. A legtöbb elemzés éppen azo
kon a területeken születik, ahol kevés szereplőt érintő, vagy sok szereplőt homogén 
módon befolyásoló helyzetet vizsgálhatnak, ugyanakkor nagyszámú cselekvő érin
tett hasonló helyzetben.

Motivációs feltevések

Az elméleti és a mérési problémák sok esetben nehezen választhatók szét. Az aláb
biakban tárgyalandó motivációs feltevésekkel is ez a helyzet, így mindenképpen 
foglalkoznunk kell néhány egészen általános elméleti feltevéssel.11

10 A társadalomtudományi individualizmusnak több, egymással nem mindig összeegyeztet
hető típusa lehetséges (Orthmayr 1997: 5-6), így a paradigma individualizmusával kap
csolatos kérdés némileg összetettebb.

11 Mindazonáltal az elméleti kérdések vizsgálata ebben az áttekintésben szükségszerűen felü
letes lesz.
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Egyes vélemények szerint a közgazdaságtan viszonylagos sikereinek egyik titka a 
cselekvési modelljében alkalmazott egyszerű és plauzibilis, ugyanakkor széles kör
ben használható feltételezéseiben rejlik (Harsányi 1969: 518). Például abban a felte
vésben, hogy a gazdasági önérdek az egyetlen motiváló tényező. Már a fenti állítást 
három évtizede megfogalmazó Harsányi János kifejtette, hogy a szélesebb társada
lomtudományi alkalmazás számára elégtelen ez a modell, és más motivációs ténye
zőkkel is számolnunk kell. A cél azonban a modell kiegészítése során is az, hogy 
viszonylag egyszerű (és mérhető következményekkel járó) tételek hozzáadásával a 
lehető legtöbb új jelenség magyarázatára nyíljon mód (Harsányi 1969: 519).

A cselekvéselmélettel foglalkozó szociológusokban felmerülhet a kérdés, hogy a 
komplexebb modellben lényegi szerepet kapjon-e a gazdasági önérdek, hisz a pri
mátusa védelmében gyakran felsorakoztatott evolúciós érvek gyengébbek, mint 
amilyennek látszanak. A kapcsolódó kutatási területek eddigi eredményei alapján 
nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy a természetes szelekció vagy a kulturális 
evolúció mondjuk altruista preferenciák dominanciáját segítette elő. Mindazonáltal 
úgy tűnik, a racionális döntések szociológiai elméletének kutatói egyetértenek ab
ban, hogy a gazdasági önérdek kell, hogy maradjon bármilyen modell megingatha
tatlan kiindulópontja, és a cselekvéselméleti vizsgálatnak a kiegészítések megtalálá
sán kell fáradoznia (Abell 1992: 200-201; Hechter-Kanazavva 1997: 194).

Ahogy látni fogjuk, nincs konszenzus abban a kérdésben, hogy pontosan milyen 
kiegészítő motivációs feltevésekkel kell élnünk az RDE-n alapuló szociológiai vizs
gálatainkban. Ha a kérdés iránt érdeklődő olvasó figyelmét egy-egy témakörre vagy 
szerzőre összpontosítja, az összetettebb modellel kapcsolatos egyetértés jeleit fogja 
felfedezni. Különösen igaz ez az elméleti, legfeljebb illusztratív empíriát alkalmazó 
munkákra. Azonban ha összehasonlítjuk mondjuk a politika világát, a gazdasági 
kapcsolatokat, illetve a családi viszonyokat vizsgáló elemzéseket, azt tapasztaljuk, 
hogy önmagukban kompakt, ám egymástól egészen eltérő kigészítö feltételezésekkel 
élő modelleket alkalmaznak. Az csak a kisebb probléma (ha probléma valójában), 
hogy ezek párhuzamos elfogadása egy „általános” cselekvési modellben, annak 
meglehetős komplexitásához vezet. Ám a különféle motivációs mechanizmusok 
együttes alkalmazása kiüresítheti a modellt, teret engedve az ad hoc magyarázatok
nak. Annál is inkább, mivel bizonyos helyzetekben egymásnak ellentmondó (és így 
együttesen akár az összes modellezett lehetőséget lefedő) következtetésekre vezet
nek a különféle feltevések.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül (némileg esetleges csoportosításban és 
hivatkozásokkal) próbáljuk ismertetni a főbb kutatási irányokat, kiemelve azok em
pirikus használhatóságát.

1. Az egyik, elméleti munkákban sokszor alkalmazott feltevés szerint nem 
következménycentrikus morális megfontolások létével kell számolnunk a cselek
vés modellezése során. Az ehhez hasonló elgondolások mélyen gyökereznek a 
szociológia elméletében (Weber 1986 [1922]), és vannak neves hirdetői a kortárs 
kutatók között is (Elster 1989). Ugyanakkor az empirikus kutatás szempontjából 
számos problémát vetnek fel az ilyen típusú feltételezések. Egyrészt beépítésük
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a hasznosságmaximalizáló modellbe messze nem megoldott kérdés.12 Másrészt az 
ilyen motivációk mérésekor gyakran kényszerülhetünk a kérdezettek attitűdjeivel 
kapcsolatos állításaikra hagyatkozni, ami sokkal problematikusabb, mint a gazda
sági következmények mérése. Mindemellett, úgy tűnik, tisztán elméleti kritika is 
éri az utóbbi időben a nemkonzekvencialista etika lehetségességét feltételező teó
riákat a morálfilozófia területén (Hausman-McPherson 1993: 705). Az RDE-n 
alapuló kvantitatív empirikus kutatások gyakorlatilag nem használják ezt a fajta 
kiegészítést.

2. A következő, gyakran előforduló feltételezés szerint a saját jólétet maximalizáló 
alapvető cél mellett létezik egy mások jólétének javítására irányuló motivációs 
tényező is (pl. Becker 1974; további hivatkozások: Hausman-McPherson 1993: 
687).13 Arra figyelnünk kell a feltételezés pontos megfogalmazásakor, hogy nem 
mások általános, csupán anyagi jólétét tanácsos a modellbe foglalni, máskülönben 
paradox helyzetekkel találhatjuk szembe magunkat predikcióink kapcsán (Elster 
1989).14 Az ilyen típusú kiegészítések könnyen beépíthetők a cselekvési model
lekbe, és tesztelhető empirikus feltevések megfogalmazása is viszonylag egysze
rűen megoldható feladat alkalmazásuk során. Kényes pontja a modellépítésnek az 
altruizmus15 számára releváns személyek kiválasztása. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy ebben a kérdésben már komoly különbségek léteznek az egyes vizsgálatok 
között attól függően, hogy milyen területen folyik az elemzés. A családok vizs
gálatánál a rokonok felé irányuló altruizmus evolúciós elmélettel is védhető felte
vését alkalmazzák (pl. Becker 1974). A karitatív viselkedés elemzésekor gyakran 
felteszik a modern nagyméretű társadalmak ismeretlen személyei felé irányuló 
jóakarat létezését (Hochman-Rodgers 1969). A hivatkozásokból is jól látható, 
hogy a szociológiai témák felé is érdeklődő közgazdászok alkalmazzák leggyak
rabban kiegészítő motivációként az altruizmus valamilyen formáját. Amilyen 
könnyen alkalmazható és népszerű ez a kiegészítési mód, annyi kritika éri empi
rikus érvényességét (Andreoni 1990; Kahneman-Knetsch 1992; Sugden 1982; 
laboratóriumi kísérleteken alapuló kritikákhoz: Rabin 1998: 17-18). Elsősorban 
az ismeretlenekkel kapcsolatos altruizmus feltevése került az empirikus cáfolatok 
kereszttüzébe.

3. Az altruizmus feltételezésével kapcsolatos kritikák egy része alternatív ajánlást 
tett. Annak a feltevésnek a modellbe való beépítését támogatták, miszerint inkább 
az adás (adakozás) vágya hajtja az embereket, mint a kedvezményezettek jóléte 
(Andreoni 1990; Kahneman-Knetsch, 1992). Ez a módosítás némi visszatérést 
jelent az 1. pontban tárgyalt megközelítés egyes lehetséges értelmezéseinek

12 Egy érdekes kísérlet bemutatását lásd: Huoranszki (1999).
13 Harsányi János már sokszor idézett, a racionális döntéselmélet kiterjesztésének lehetőségé

vel (is) foglalkozó tanulmányában szintén ebbe a kategóriába sorolható kiegészítő feltétele
zésekkel élt (Harsányi 1969: 521-522).

14 Mit várhatunk pélldául két, saját jólétével nem törődő, a másikkal szemben tisztán altruista 
cselekvő interakciójától?

15 Az altruizmus fogalmának többféle definíciója és csoportosítása létezik párhuzamosan a 
társadalomtudományokban. Itt a 2. pont elején kifejtett motivációs tényezőt nevezzük alt
ruizmusnak.
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irányába.16 Megtartja ugyanakkor azt a feltevést, hogy eredményében a normának 
mások jólétét kell növelnie. Ennek a feltevésnek a következtetései sok esetben vi
szonylag jól tesztelhetők. Bár a kedvezményezettek jóléte (és más potenciális 
adományozók jelenléte) kikerült a figyelembe vett tényezők közül, az egyén saját 
anyagi helyzetének továbbra is vannak következményei az adakozó hajlam mű
ködésére vonatkozóan. Nem szabad elfeledkeznünk róla, hogy a kollektív cselek
vésekben való részvétel önértéke szintén ennek a motivációs tényezőnek egyik 
fajtája. Vannak olyanok, akik kritizálták az olyan típusú motivációs tényezők 
használatát, melyek a megmagyarázandó (és a tudomány számára fejtörést okozó) 
cselekvést magával a cselekvés iránti vággyal magyarázzák (Abell 1992: 200). 
Az valóban igaz, hogy a naiv magyarázatok jellegzetességével bír az ilyen meg
oldás. Ettől azonban nem válik feltétlen hamissá az elmélet, legfeljebb a prefe
renciák kialakulásának kutatására ösztönzi a kutatót. Egy másik komoly kritika 
azt a kérdést fogalmazhatja meg, hogy miért kizárólag jóindulatú preferenciákat 
feltételezünk mások vonatkozásában.

4. Az imént idézett kritika az egyik alapja a személyes jóléten kívül eső motivációk 
más típusú számbavételének. Ekkor a másokhoz viszonyított helyzet valamilyen 
típusú megítélése a kiegészítő motiváció alapja. Ez lehet egyrészről státuskeresés 
(Frank 1985), másrészről konformitás (Gould 1993; Bernheim 1994; Akerlof 
1997). A szociológiai cselekvéselméletben kidolgoztak egy mindkettőt figyelem
be vevő modellt (Lindenberg-Frei 1993). E szerint a fizikai jólét mellett az ember 
hasznosságát az úgynevezett társadalmi jólét befolyásolja, amelynek három meg
határozó tényezője van: a státus, a megerősítés, valamint az érzelmi kötődés. Az 
utóbbi elgondolás teljesebb és elegánsabb, ugyanakkor ez az összetettebb séma 
konkrét modellekben ritkán található m eg.17 A racionális modell ilyen típusú ki- 
terjesztése magával vonhatja nem anyagi javak figyelembevételének szükséges
ségét az empirikus vizsgálatok során. Ez megkülönbözteti a 2. és 3. pontban tár
gyalt kiegészítésektől. Emellett többnyire viszonylag jól kell ismerni a vizsgált 
egyének személyes környezetét a megfelelő hipotézisek megfogalmazásához. A 
modell kvantitatív empirikus alkalmazásai, annak elméleti megalapozottsága el
lenére sem túlságosan elterjedtek az RDE hívei körében.

A fentieken kívül többféle feltételezés él az irányzat keretein belül az alapvető moti
vációkkal kapcsolatban.18 Az empirikus munkákban a 2. pontban tárgyalt altruista 
preferenciák beépítése a legelterjedtebb -  már amennyiben alkalmaznak valamilyen 
kiegészítést a motivációkkal kapcsolatban. A széles körben hasznosítható modellek 
kifejlődését minden bizonnyal elősegíthetik majd a preferenciák kialakulásával fog
lalkozó, elsősorban evolúciós alapú elméletek. (Bár nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a kulturális meghatározottságot, akár a legalapvetőbb értékek esetében sem: 
Hechter 1994: 326). Amennyiben az RDE-t alkalmazó empirikus kutató túl akar 
lépni az egyszerűbb cselekvésmodellek motivációs feltevésein, szüksége van az ál-

j<’ Ti. oda. hogy nem a cselekvés eredményében, hanem magában a cselekvésben rejlik annak 
értelme.

1 Alkalmazásához lásd: Nieboer (1998).
Is Például méltányos elosztással kapcsolatos preferenciák feltételezése. Az ilyen preferenciák 

kialakulásának evolúciós magyarázatával együtt lásd Binmore (1998).
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tala vizsgált konkrét szituáció más paradigmák keretében történt empirikus elemzé
seinek ismeretére. Csak így tudja megválasztani a preferenciák modellezésének azt 
az útját, mely az empirikus tesztelés próbáját kiálló hipotézisekhez vezet.

Az alternatívák észlelése

A mérést végző társadalomtudós számára lényeges annak ismerete, hogyan látják 
valójában a cselekvők döntésük korlátozó feltételeit, és ez hogyan viszonyul az ob
jektíve mérhető változókhoz. Ennek a kérdéskörnek formalizálható modellek kereté
ben történő vizsgálata kevesebb eredményt tud felmutatni, mint a motivációk elem
zése, és a meglévő modellek alkalmazásaira nehéz példákat találni. Mindemellett 
minden empirikus kutatás során szükséges valamilyen formában kezelni a szóban 
forgó kérdést.

Az alternatívák észlelésével foglalkozó RDE-kutatások a szociológia területén 
többnyire nem jutottak túl problémafelvetés és a tesztelhető modellek világától 
messzeeső elvont érvek szintjén. A hiányosságok gyökere az RDE-modell alapvető 
sajátosságaiban rejlik. Míg a motivációk tekintetében nyitott a modell a legkülönfé
lébb feltevések beépítésére, az alternatívák észlelésének és feldolgozásának pro
cesszusára nincs kialakított formális keret az adott modellezési paradigmában.

A közgazdaságtanon belül is született alternatív modell az ilyen jellegű problé
mák kezelésére (Simon 1982),19 de elsősorban a pszichológián belül szenteltek ki
emelt figyelmet a racionális döntés kognitív korlátainak (áttekintés a legfőbb ered
ményekről: Rabin 1998). Ám ezek az eredmények is elsősorban az alapmodell 
elégtelenségére hívják fel a figyelmet: laboratóriumi kísérleteket mutatnak be, me
lyek cáfolják az elmélet bizonyos feltevéseit. Egyrészt kevés kutatás vállalkozik 
arra, hogy formálisan tárgyalható, empirikusan alkalmazható alternatívát mutasson 
be, másrészt a meglévő, pszichológia által kínált módosításokat alig használják em
pirikus szociológiai vizsgálatokban. A pszichológia empirikusan hasznosítható 
eredményei közül az objektív és a szubjektív valószínűség kapcsolatának megálla
pítására, és a kockázat kezelésére vonatkozó feltételezéseket kell kiemelnünk 
(Kahneman-Tversky 1979). A Kahneman és Tversky nevéhez fűződő kilátáselmélet 
valóban sok hasznos fogódzót adhat az empirikus társadalomtudós számára.

A szociológiai cselekvéselméleten belül elsősorban Raymond Boudon és 
Siegwart Lindenberg foglalkozott az alapmodell átfogó módosítási lehetőségeivel 
(Boudon 1989, 1996; Lindenberg 1989). Az utóbbi a kerethatás (framing effect) 
figyelembevételére konkrét modellt szerkesztett, ám ez nem terjedt el eddig az al
kalmazásokban. Tekintve az elméleti fejlődés jelenlegi szintjét, az empirikus kutatá
sok megtervezéséhez nyújtandó iránymutatások helyett csak két, a problémakezelés 
fogalmi kereteit megadó terminus ismertetésére vállalkozunk.

Az egyik a szubjektív racionalitás fogalma, melynek használata elengedhetetlen 
az észlelés szempontjából kifinomult modellek alkotásakor (Boudon 1989; Abell 
1992: 98). A racionális döntést (legalábbis elvi szinten) nem mindig célszerű objek

19 A korlátozott racionalitást feltételező modellek szituációs logikai elemzésekbe történő be
építéséhez lásd: Langlois-Csontos (1993).
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tív tényezőkhöz kötni, mert hibás következtetésekre juthatunk például a motivációk 
tekintetében. A szubjektív racionalitás fogalmi keretében az egyén számára rendel
kezésre álló információk alapján értékeljük viselkedését.

A másik, empirikus kutatók számára lényeges terminus az áthidaló feltevések 
(bridge assumptions) fogalma (Esser 1998; további hivatkozások: Kelle-Lüdemann 
1998). Az empirikus modelleknek a tesztelhetőség érdekében rendelkezniük kell a 
döntés szempontjából releváns magyarázó változók valamilyen véges készletével 
(Opp 1998: 207). Ehhez szükségesek az RDE alkalmazója számára az áthidaló felte
vések, melyek összekötik a társadalmi struktúra makroszintjének jellemzőit az egyén 
által észlelt szituációval (Esser 1998: 94-95), azaz a szubjektív racionalitás modell
jének méréséhez viszik közelebb a kutatót. Az ilyen hipotézisek elsősorban a döntés 
három aspektusára vonatkoznak. Ezek a cselekvők számára elérhető alternatívák, a 
választást meghatározó feltételek, valamint az alternatívák következményeinek érté
kelése. Az áthidaló feltevések alkalmazásával explicitté teszi az empirikus elemző, 
hogy ad hoc hipotézisekkel egészíti ki az elméleti igényességre törekvő RDE-t, illet
ve adott esetben más szociológiai paradigmák eredményeit építi be feltevéseibe.

Az alternatívák észlelésének sajátosságaival kapcsolatos mérési nehézségek ke
zelése tehát nehezen megoldható a racionalista elmélet kompaktságának megbontása 
nélkül. Szükségesnek látszik (a kutatás témájának megfelelően) más paradigmák 
keretei között született feltevések átvétele. Az alternatívák észlelésével kapcsolatban 
is hangsúlyozzuk, hogy rendkívül fontos a modellező számára a vizsgálati területén 
végzett, kevéssé elméletorientált tematikus kutatások eredményeinek alapos isme
rete (Lindenberg 1998: 69). Ezek visznek ugyanis közelebb az adott helyzetekben 
releváns döntési korlátok feltérképezéséhez.

Statisztikai eljárások

Az eddigiekben azt vizsgáltuk, hogy milyen lehetőségeket kínálnak az RDE ered
ményei az empirikus kutatás számára. Az alábbiakban azt nézzük meg, hogy mivel 
járulhatnak hozzá a matematikai-statisztikai eljárások az RDE paradigmáján nyugvó 
elemzések sikerességéhez. Két, a cselekvéselmélet és a szociológia számára fontos 
eljárás alapelemeit mutatjuk be.

D iszkré t fü g g ő  vá ltozás regressziós elem zés döntéselm életi m egközelítése

A szóban forgó regressziós modellek fő sajátossága, hogy a magyarázott változó 
korlátozott számú értéket vehet fel. A legegyszerűbb és legelterjedtebb modellekben 
dichotóm függő változókat alkalmaznak. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért 
LOGIT-modellként hivatkozunk az eljárásra, bár ez csak egy szükebb halmaza a 
diszkrét magyarázott változós modellcsaládnak. Az ilyen, kvalitatív függő változó
val számoló eljárásoknak általában nagy a jelentőségük a szociológia szempontjából. 
A megmagyarázandó jelenség ebben a keretben lehet például különféle, önmaguk
ban jellemezhető cselekvési lehetőségek közötti választás, ami különösen vonzóvá 
teszi a módszert a cselekvéselmélet számára. A modell ekkor azt mutatja meg, hogy
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mekkora az esélye egy alternatíva választásának a cselekvő számára adott körülmé
nyek függvényében, azaz:

Р(У:=1) = F(w), ahol egyszerű feltevésekkel élve a hatásmechanizmusokról: (1)
w = P0+ P i x + ... + Pmx mi, (2)

ahol y, az i-dik egyén döntésének eredménye (értéke 0 vagy 1), x п,...,х mi a döntést 
meghatározó változók értékei az i-dik_egyén esetében, p b...,p„, pedig a regressziós 
paraméterek. A LOGIT-modellben F(w) értéke egy lognormális eloszlású valószínű
ségi változó eloszlásfüggvényét követi.20

A kézikönyvek gyakran követett eljárása, hogy ezt a modellt a lineáris regresszi
óból vezetik le, mérési problémaként feltüntetve a diszkrét változó jelenlétét. Léte
zik azonban egy cselekvéselméleti kifejtése is a LOGIT-modellnek. Kiindulásként 
tekintsük az egyes lehetséges döntési alternatívák hasznosságát és annak meghatáro
zó tényezőit egy lineáris additív modellben.21

U i A  =  P o  +  P l *  П А  +  . . .  +  P m X m i A +  E i A  -

ahol UiA az A alternatíva hasznossága az i-dik egyén számára, xliA az egyes számú, 
hasznosságot befolyásoló változó értéke. A alternatíva választása esetén, eiA pedig 
egy hibatényező. A változók és a hasznosság értékei közötti összefüggéseket a p 
paraméterek mutatják. Ahogy a hibatényező jelenlétéből látható, a hasznosság érté
két ezen változók alapján csak valószínűsíteni lehet. A hasznosság ilyen sztochaszti
kus értelmezésének léteznek elméleti interpretációi is, így nem ad hoc módon került 
a hibatag a modellbe (Amemiya 1981: 1490).

Bizonyos változók értéke azonos a különböző alternatívák esetében, mások vi
szont eltérő értékeket vesznek fel az egyes kimenetelekben. Az utóbbi típusba tarto
zókat választásfűggő változóknak nevezzük. Ebben a modellben ezek határozzák 
meg, hogy melyik alternatívát választja az egyén.

Az egyszerűség kedvéért legyen adott két alternatíva, A és B. Az i-dik egyén A-t 
preferálja B-vel szemben, ha UiA > UiB . Kis átalakítások után A választásának a 
valószínűségét az alábbi módon írhatjuk fel:

P(UiA > UiB) = P{£íb -  £ía < Pi(xiiA -  xnB) + ... + Pm(xmiA - xmiB)} (4)

Amennyiben az eiB -  eiA valószínűségi változóról feltételezzük, hogy lognormális 
eloszlást követ, akkor az

F{Pi(x,iA- x liB)+  ... + Pm(xmiA- x miB)} (5)

eloszlásfüggvény az (1) és (2) egyenletekben bemutatott LOGIT-modell egy lehet
séges felírását mutatja.

20 Az F(w) eloszlásfüggvény értéke a w valószínűségi változó adott w* értékénél azt mutatja, 
hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy w<w*. A lognormális valószínűségi változó el
oszlásfüggvénye S alakú, és értéke w csökkenésével a nullához, w növekedésével pedig az 
egyhez tart.

21 A kifejtésben Amemiya gondolatmenetére támaszkodunk (Amemiya 1981: 1490).
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Az itt felvázolt gondolkodási logika elméleti jelentősége abban rejlik, hogy a 
cselekvéselméleti modellfelírástól közvetlenül jutunk a mérési modellhez, ami nem 
lehetséges a hagyományos eljárás alapján. Az empirikus kutatás kivitelezése szem
pontjából a választásfuggő változók bevezetésének van jelentősége. Ezeknek, mint 
láthattuk, nem egy értéke van minden egyénre, hanem döntésüktől függően külön
böző értékük lehet. Használatuk révén lehetőség nyílik arra, hogy a változók szintjén 
is definiáljuk azokat az egyének előtt álló lehetőségeket és korlátokat, melyek alap
ján  döntésüket meghozzák.

A gyakorlatban a választásfuggő változókkal (is) számoló modelleket elsősorban 
egy speciális területen használták, a napi közlekedési eszközök megválasztásának 
módját próbálták magyarázni velük (Amemiya 1981: 1490-1491). Ugyanakkor ta
lálunk példát arra is, hogy a jóléti rendszerek kialakításával kapcsolatos preferenciák 
magyarázata során alkottak ilyen logikájú modellt (Heijden-Nelissen-Verbon 
1997).

A fentiekben leegyszerűsítettük a modellfelírást. Valójában a hagyományos mó
don számba vett magyarázó változók is szerepelnek az ilyen eljárást alkalmazó vizs
gálatokban, emellett a konstans (p0) értéke a feltevések szerint eltérő a különböző 
alternatívák esetén.

Az itt vázlatosan ismertetett modellezési logika elméleti szempontból elegán
sabbnak tekinthető, ha megvalósítható. Azonban kivitelezéséhez némileg több in
formációra van szükség, mint a hagyományos eljárás alapján készült elemzések 
esetében. A konvencionális LOGIT-modell ugyanakkor éppúgy megfelelhet az el
méleti igényesség követelményeinek, ha megfelelően vannak definiálva az egyes 
változók hatásmechanizmusai.

A n ya g i érdekeken k ívü li m egfontolások m érése reziduális m ódszerrel

A korábbiakban már utaltunk rá, hogy milyen mérési nehézségekkel találja szemben 
magát az empirikus kutató, ha olyan motivációs tényezők szerepét kívánja vizsgálni, 
melyek hatása nem köthető az egyén anyagi viszonyaihoz. Az alábbiakban egy ko
rántsem problémamentes megoldási kísérletet mutatunk be.

Az eljárás alapfeltevése szerint két alapvető motivációs erő befolyásolja az egyé
nek döntését a vizsgált helyzetben. Az egyik az anyagi önérdek, a másik valamilyen 
morális megfontolás. Ez utóbbi tartalmára vonatkozóan a vizsgált szituációtól füg
gően fogalmaznak meg konkrét feltevéseket. A feltételezett morális megfontolás 
nem (vagy csak nehezen) mérhető közvetlenül. A vizsgált magyarázandó változó 
elméleti és mérési modellje ekkor az alábbi módon írható fel (a lehető legnagyobb 
egyszerűségre törekedve)22:

az elméleti: y( = p0 + P ixií + P2x2i + £e >
л л л

a mérési: yf = р0 + Р |ХМ + ет ,

( 6)

(7)

22 Az ismertetésben nagyon leegyszerűsítjük a probléma tárgyalását. Az eljárás kifinomultabb 
bemutatását lásd Carson-Oppenheimer (1984).
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ahol у, a magyarázott változó értéke az i-dik egyén esetében, x, az anyagi önérdeket 
reprezentáló változó, x2 pedig a morális megfontolások változója. Az se és em való
színűségi változók az elméleti és a mért modell hibatagjai, ahol em = (32x2 + se .

Ahhoz, hogy a morális megfontolásokat mérhetővé tegyük, keresnünk kell egy 
olyan függő változót az adott populáció viselkedésével kapcsolatban, melynek érté
keit ugyanazok az anyagi és nem anyagi tényezők határozzák meg, mint az általunk 
vizsgált Y változót, ráadásul a morális megfontolások hatása ugyanúgy működik. A 
módszer szerint erre a másik változóra futtatjuk először a mérési modellt. Az egyes 
egyének esetében empirikusan regisztrált hibatag értékek feltételezésünk szerint 
tehát tartalmazni fogják a morális megfontolások (anyagi érdekektől független) ha
tását is. Ezért, feltéve, hogy az Y és a másik változó elméleti magyarázómodelljében 
található hibatagok függetlenek egymástól, a másik mért modell hibatagjával kiegé
szítjük a (7) egyenletben leírt modellt, és így megközelítő módon mérni tudjuk a 
morális megfontolások hatását.

Az eljárás jól szolgálhatja például a cselekvések önértékének vizsgálatát, és álta
lában ott hasznosítható, ahol azt feltételezzük, hogy mérhető változóink nem tudják 
teljesen lefedni a cselekvők által számba vett tényezőket. Elsősorban a politikatu
dományban találkozhatunk ilyen jellegű elemzésekkel, ahol a képviselők vagy a 
választók döntéseinek ideológiai meghatározottságát vizsgálták vele (pl. Carson- 
Oppenheimer 1984; Holmes 1990).

A hibás modellspecifikáció általában súlyos problémákat vethet fel az empirikus 
vizsgálatok eredményeinek értelmezésekor, és ez kiemelten igaz erre a módszerre. A 
szokásos regressziós modellezés során a rossz modellfelírás jó  eséllyel (de nem fel
tétlenül) vezethet nem szignifikáns mértékű hatásokhoz, ami a leginkább elterjedt 
tesztelési stratégia alkalmazásakor csökkenti a tévkövetkeztetések esélyét. Ha azon
ban az itt ismertetett modellezési keretben hiányosan, vagy nem megfelelő módon 
vettük számba az anyagi önérdek meghatározó tényezőit, vagy valamilyen, valójá
ban szerepet játszó nem anyagi szempontot nem vettünk figyelembe, akkor tévesen 
juthatunk arra a következtetésre, hogy a kiegészítő motiváció működésére vonatkozó 
feltevéseink helyesek.

Összegzés

Az RDE képviselői szerint a paradigmának fontos szerep juthat a szociológiai el
mélet és az empirikus kutatás egyesítésében (Hedström-Swedberg 1998: 70). Mint 
az ismertetésünkből is kiderült, jelenleg még számos megoldatlan problémával kell 
szembenéznie annak a kutatónak, aki RDE alapokon kíván statisztikai elemzéseket 
folytatni. Az RDE empirikus kutatásokban való felhasználásának közgazdaságtan
ban elért sikereit nem lehet egyszerűen megismételni pusztán az ott kifejlesztett mo
dellek szociológia által vizsgált területekre történő kiterjesztésével. Az irányzatra 
kritikus szemmel tekintők a legfontosabb szempontok között róják fel a paradigma 
empirikus alkalmazásokkal kapcsolatos hiányosságait (Green-Shapiro 1994: 10). 
Szemére vetik, hogy az elmélet tesztelt állításai legfeljebb banális tényeket fogal
maztak újra az RDE terminológiájában (Green-Shapiro 1994: 6).
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Az RDE egyes hívei felhívják a figyelmet arra, hogy a régi elméletek újrafogal
mazása még csak az első lépés az új paradigma fejlődésében, és ennek alapján nem 
tudunk még következtetéseket levonni termékenységére vonatkozóan (Lindenberg 
1998: 58). Az irányzat egzakt és individualista közelítésmódja kedvez a statisztikai 
elemzéseken nyugvó kvantitatív kutatásnak. Ugyanakkor bizonyos szubjektív ténye
zők fontossága az elméleti modellekben komolyan nehezíti az empirikus munkát. 
Mindazonáltal a szerző szerény ismereteire alapozott véleménye az, hogy eleddig az 
RDE kvantitatív empirikus vizsgálatok számára jelenleg nyújtott lehetőségeit sem 
használták ki eléggé a szociológiában. A paradigma a jövőben a cselekvéselmélet 
jelentős fejlődésének elmaradása esetén is fontos szerepet játszhat a társadalom szo
ciológusok számára érdekes, és eddig kevés sikerrel elemzett jelenségeinek megérté
sében és egzakt eszközökkel történő magyarázatában.
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VITA

Huoranszki Ferenc

DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK II.
(Válasz Ambrus-Lakatos Loránd kritikájára)

A döntéselméletet, annak társadalomtudományban és morálfilozófiában történő al
kalmazhatóságát érintő viták sajnos gyakran a süketek párbeszédére emlékeztetnek. 
A sánc egyik oldalán az elméletet csupán felszínesen, vagy rosszabb esetben távolról 
sem ismerők zsigeri ellenszenv-nyilvánításaival találkozhatunk, míg a másik oldalon 
a merev ortodoxia utasít el minden módosítási javaslatot, a kritikai hangokat a 
szakmai kompetencia hiányára hivatkozva utasítva el. Ezért nagy öröm számomra, 
hogy írásomra olyan kritikus válaszolt, aki kiválóan ismeri a döntés- és játékelmé
letet, ugyanakkor jól látja az elmélet alkalmazhatóságával, esetleges korlátáival kap
csolatos problémákat is.

Mindazonáltal úgy gondolom, a bírálatra (vagy legalább is annak központi ele
meire) van válaszom. Mindenekelőtt szeretném röviden megismételni azokat a főbb 
téziseket, amelyeket a tanulmányban védeni igyekeztem.

1. A döntéselmélet és a morális normák motiváló erejének kapcsolata problematikus.
2. A probléma nem csupán a döntéselméletet érinti, hanem egy tágabb filozófiai- 

módszertani hagyományt is.
3. A hagyomány paradigmatikus eseteinek egyfelől a kantiánus ihletésű weberi cse

lekvéselméletet, másfelől a Savage által kidolgozott döntéselméletet tekintem.
4. Azt állítom, hogy a motivációs erő kapcsán eltekinthetünk az értékelés tartalmá

tól, tehát hogy a döntéselmélet szempontjából csak a motivációs struktúra érdekes.
5. Nem állítom, hogy ez azért van így, mert az értékelő kijelentések tartalma teljesen 

önkényes, épp ellenkezőleg, amellett érvelek, hogy az önkényesség a nem morális 
döntések esetében sem áll (a de gustibus elvet módszertani idealizációnak tekin
tem, nem pedig az értékelő kijelentések természetére vonatkozó tézisnek).

6. Azt állítom, hogy Jeffrey nyomán lehetséges úgy módosítani a klasszikus döntés
elméletet, hogy a morális normák motiváló erejét ne helyezzük a döntéselmélet 
által vizsgált megfontolásokon kívül, és ezért ne feltételezzük, hogy szükség van 
egy olyan (irracionális) „metadöntésre”, amely meghatározza, hogy az egyik vagy 
a másik típusú megfontolás alapján cselekedjünk-e.

A következőkben megpróbálom sorra venni és megválaszolni azokat a kritikai 
megjegyzéseket, amelyeket Ambrus-Lakatos Loránd hoz fel az általam javasolt 
megoldással szemben, illetve általában e megközelítéssel kapcsolatban. Természete
sen nem tárgyalom azokat a kérdéseket, amelyekben az az érzésem, egyetértünk.

Szociológiai Szemle 2000/1. 156-164.
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Nem követem azt a sorrendet sem, amelyben ellenvetéseit tette. Előbb a könnyebben 
megválaszolhatókat igyekszem sorra venni, később áttérek a nehezebben megvála
szolható kérdésekre, amelyek nem csak a tanulmány érveinek (talán világosabb for
mában történő) újrafogalmazását követelik meg, hanem új érveket is. A végére ha
gyom azokat a kérdéseket, amelyeket nem csupán nem tudok megválaszolni, de 
amelyekről azt is gondolom, hogy igazán meggyőző érveket nem lehet mellettük 
(de talán ellenük sem) felhozni. (Azt természetesen ennek ellenére feltételezem, 
hogy értelmesen lehet róluk beszélni.)

I

A kérdések első csoportjába azok tartoznak, amelyek a morális értékeléssel kapcso
latosak, illetve azzal, hogyan viszonyul egymáshoz döntéselmélet és morális norma. 
Abban, úgy gondolom egyetértünk, hogy a morális normák 1. cselekvéseket illetnek 
(nem olyanok tehát, mint például egy minőségbizonyítvány); 2. hogy tartalmuk nem 
vezethető le pusztán az optimalizáló viselkedés fogalmából; 3. hogy motiváló erejük 
személyenként változhat (vannak bátrabb és gyávább, tisztességesebb és kevésbé 
tisztességes emberek).

Mindebből azonban nem következik két fontos állítás: 1. hogy a morális normák 
tartalma ne lenne objektív 2. hogy ne ítélhetnénk meg morális alapon embertársaink 
viselkedését.

1. Az értékelő kijelentések természetével kapcsolatos filozófiai viták szövevénye
sek, és azt hiszem, jelen pillanatban nem lennék hajlandó egyik álláspont mellett 
sem őszintén elkötelezni magam. Bár általában úgy gondolom, hogy az értékelő 
állítások egy részének igazságértéket lehet tulajdonítani, abban már nem vagyok 
biztos, hogy ezeket ugyanabban az értelemben kell-e objektíveknek tekintenünk, 
mint mondjuk a tudományos vagy akár mindennapi tényeket rögzítő kijelentéseket. 
Abban azonban biztos vagyok, hogy valamiféle interszubjektivitást el kell várnunk 
tőlük. Azt az embert, aki szerint sarat enni jó, bolondnak tartjuk. Azt, aki szerint a 
hazugság morális erény, moral insanity-nek.

2. Amikor azonban olyan cselekvést magyarázunk, ahol a moralitásnak szerepe 
van (s abban a morálfilozófusok többsége egyetért, hogy a moralitás fogalma elvá
laszthatatlan a cselekvés értékelésétől), a cselekvés szubjektív (vagy relatív) értéke
lésének van csak szerepe. Csakis az „internális indokok” segítségével rekonstruál
hatjuk, ki mit miért tett -  és a döntéselméletnek véleményem szerint ebben, és csakis 
ebben lehet szerepe. Éppen azért, mert a döntéselméletnek nem az a célja, hogy mo
rálisan ítéletet alkosson a cselekvésről, hanem az, hogy hozzásegítsen annak megér
téséhez, adott meggyőződések és vágyak miként vezetnek egy bizonyos cselekede
tekhez. A racionalitást és az optimalizáló viselkedést sokszor szinonimaként kezel
jük. Azt gondolom, abban egyetértünk, hogy ez nem helyes, általában véve. De eb
ből még nem következik, hogy ez az azonosítás specifikus célokra ne lenne alkal
mazható. Erre a problémára később még visszatérek.

Mindezek alapján úgy gondolom, hogy Ambrus-Lakatos két ellenvetése is meg
válaszolható. Az egyik szerint az általam javasolt megoldásból (mely szerint a cse
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lekvéseknek önértéket kell tulajdonítanunk, és azt el kell választanunk a következ
mények értékelésétől) az következne, hogy ha valaki immorális lépések sorozatán 
keresztül jut el az általa vágyott következményekhez, s ezen következmények pozi
tív értéke számára meghaladja a morális normák áthágásából származó „negatív 
értéket”, akkor a cselekvő „hitelesen védekezhet avval, hogy az ő saját értékelése 
szerint az elérendő prudenciális haszon felülmúlja az erkölcsi költségeket” (126. old. 
-  kiemelés tőlem). Ez azonban érzésem szerint a legkevésbé sem következik az ál
talam védeni kívánt álláspontból. Csakis akkor következne, ha bevezetnénk a követ
kező premisszát: „Tous comprendre, c’est tous pardonner”, vagyis megérteni annyi, 
mint megbocsátani. Ez a „premissza” azonban vaskos tévedés. Tökéletesen meg 
tudom érteni, hogy valaki gyávaságból cselekedett úgy, ahogy, de ez a legkevésbé 
sem teszi számomra megbocsáthatóvá (vagy erkölcsileg hitelessé) a cselekedetet. 
A racionális döntések elmélete viszont a cselekvés megértés révén történő magyará
zatának alkotja részét, nem pedig a külső morális megítélésnek.

Ez utóbbi tényhez kapcsolódik válaszom Ambrus-Lakatos egy másik ellenvetésé
re is. Tanulmányomban amellett érvelek, hogy a humei-kanti-weberi tradíció egyik 
következménye, hogy a morális motivációk alapján végrehajtott cselekvés, vagy 
dedukálható kell legyen a cselekvés következményeinek optimalizálásából, vagy 
kívül kell kerüljön a racionalitás hatókörén: irracionális (illetve „transzracionális”) 
motivációk alapján végrehajtott cselekvés lesz. Ambrus-Lakatos szerint azonban 
a döntéselméleti megközelítés általam javasolt módosítása „mégis csak a fenti két 
lehetséges megoldás egyikét (gondolom az előbbit -  H. F.) fogalmazza újra” . 
Őszintén szólva, ezt nem egészen értem. Hiszen világos, hogy ahol a moralitásnak 
az általam definiált értelemben szerepe van, ott nem csak a következmények alapján 
optimalizálunk. A döntéselmélet alapján vett racionalitás: optimalizálás. És szerin
tem semmi baj nincs azzal, ha valaki optimalizál egy olyan szituációban, ahol morá
lis szempontok is felmerülhetnek. Az érdekes kérdés az, mit tekintünk relevánsnak 
az optimalizáció során: csak a következményt, vagy a cselekvést magát is.

A „célracionális cselekvő”, mint az az elnevezésből kitűnik, csak az utóbbira 
koncentrál. (Kérdés persze, létezik-e ilyen személy vagy helyzet, de ezzel most nem 
kell foglalkoznunk.) Azzal, hogy az „értékracionális” cselekvést is „racionálisnak” 
neveztük el, még nem magyaráztuk meg, mit értünk itt racionalitás alatt. És legfő
képp: nem magyaráztunk meg semmilyen cselekvést, amíg nem értettük meg, hogy 
a cselekvő hogyan integrálja cél-, illetve „értékracionális” megfontolásait. Mindeb
ből azonban nem következik, hogy végső soron minden cselekedetünknek az önér
dek az alapja.

Utóbbi csak akkor következne, ha feltételeznénk, hogy az értékelés azonos az ön
érdekkel. Ez azonban még az értékelés legtriviálisabb eseteiben sem igaz. Én a kínai 
konyhát szeretem, te a japánt. Mi értelme van ezt „önérdeknek” nevezni? Az „önér
dek” fogalma nem a szubjektív értékeléshez, hanem egy cselekvés tartalmának ob
jektív (külső) megítéléséhez tartozik. Hiszen gyakran mondjuk, hogy valaki önér
dekből cselekedett, amikor csak cselekedeteinek várható (szubjektív) következmé
nyeit értékelte, a hozzájuk vezető cselekedeteket viszont nem (vagy a külső megfi
gyelő ítélete alapján nem megfelelő súllyal vagy módon) vette tekintetbe. Az „önér
dek” fogalma tehát sok esetben előfeltételezi, hogy az eredményt és a cselekedetet 
külön-külön is értékeljük.
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Ez talán választ ad arra is, miért gondolom úgy, hogy a morális cselekvést érté
kelnünk kell. Ambrus-Lakatos en passant megjegyzi, hogy ez a feltevés „motivá
latlan” . Talán most sikerült megmutatnom, hogy nem az. Egyébként nem árt bele
gondolni, mi lehetne az alternatív megoldás. Én csak egy ilyenről tudok, mely sze
rint a morális motiváció: korlát. Azt gondolom azonban, hogy tanulmányomban 
részletesen érveltem e feltevés ellen, s bár elismerem, hogy talán újabb érveket is 
lehetne találni, erre most nem szeretnék kitérni.

2

Sokkal nehezebb megválaszolni azt az ellenvetést, amely a dolgozat központi tézisét 
érinti. A tézis szerint a Jeffrey-féle modellt alkalmazva a morális motivációk alapján 
történő cselekvés a döntéselmélet keretein belül tárgyalható. A tanulmányban a fo
golydilemma típusú szituációt használom illusztrációként. Ha jól értem, Ambrus- 
Lakatos amellett érvel, hogy a Jeffrey-féle döntéselmélet e tekintetben végső soron 
nem különbözik a döntéselmélet savage-i változatától, s hogy „Jeffrey maga nem 
gondolta, hogy elméletével megoldotta volna a fogolydilemmát” (125. old.).

Azzal kezdeném, hogy természetesen én sem gondolom, hogy a problémát meg
oldotta volna, először is azért, mert Jeffrey-t a statisztika és a konfirmáció problé
mája foglalkoztatta, nem pedig a cselekvéselmélet, másodszor pedig azért, mert sze
rintem nincs is mit megoldani. A klasszikus fogolydilemma-szerű helyzet ugyan 
kellemetlen, de a szó logikai értelmében nem paradox vagy problematikus: vala
mennyi résztvevő számára létezik domináns stratégia, amelyet követni fog. A kol
lektív eredmény ugyan lesújtó, ami szomorúvá tehet bennünket, de ettől még sehol 
egy logikai dilemma. Ha van „dilemma”, az inkább társadalmi jellegű, arra vonatko
zik, hogyan lehet olyan intézményeket tervezni, amelyek megakadályozzák, hogy 
ilyen helyzetbe kerüljünk. Ha a Jeffrey-féle elméletnek az lenne a következménye, 
hogy a fogolydilemma jellegű szituációkban a kooperatív stratégia választását 
ajánlja, az elmélet egyszerűen rossz lenne. De nem ez a helyzet. A probléma ugyanis 
nem az, hogy egy már klasszikus (egyszer játszott, egoista résztvevőket feltételező 
stb.) a fogolydilemmaként jellemzett szituációban mi lesz a játék megoldása, hanem 
sokkal inkább az, hogy hogyan kel! modelleznünk egy szituációt. Azt gondolom, itt 
van köztünk az alapvető vitapont.

Ambrus-Lakatos szerint, ha a cselekedetekhez numerikus értékeket rendelhetünk, 
épp úgy, ahogyan azt a következmények esetében tesszük, akkor nem lesz értelme 
elválasztani egymástól a következmények és a cselekedetek értékét, hiszen ezek az 
optimalizáló megfontolás során úgyis összeadódnak. Ha ez így van, akkor visszake
rültünk a klasszikus döntéselméleti modellhez: a cselekedetek értékelését pusztán 
következményeik és azok bekövetkezésének valószínűsége határozza meg. Szerin
tem azonban ez nincs így. Abból ugyanis, hogy a megfontolás során az értékek 
összeadódnak, még nem következik, hogy az a modell lenne helyes, amelyik nem 
választja szét őket. A várható érték kiszámítása során is összeadódnak a lehetséges 
következmények valószínűségekkel súlyozott összegei, de ez még nem ok arra, hogy 
a modellezés során ne próbáljuk szétválasztani őket! A következőkben szeretném
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megmutatni, miért hasznos külön (és nem a következmény-függvény részeként) 
tekintetbe venni a cselekedetek értékét.

Mindenekelőtt egyáltalán nem mindegy, hogy egy cselekedetet célnak tekintek-e 
vagy sem. Amikor döntenem kell, hogy az olcsóbb, de unalmasabb futást vagy a 
drágább, de számomra élvezetesebb úszást választom-e szabadidő sportként, a cse
lekedet maga a cél. Amikor viszont azt kell eldöntenem, a fogyásomat az úszás vagy 
a futás segíti-e elő hatékonyabban, a cselekedet eszköz. Ugyanaz a típusú cselekedet 
tehát lehet cél is, eszköz is. De az a modell, amelyik a második esetben értékeket 
rendel magához a cselekvéshez, természetesen rossz lesz, hiszen feltevésünk szerint 
ebben az esetben én csak a fogyást értékelem! Hogy ez így van, az könnyen ellenő
rizhető: ha felajánlanak nekem egy szobabiciklit, és tudom, hogy az hatékonyabban 
(és olcsóbban) fogyaszt, mint a futás vagy az úszás, rögvest azt fogom választani. 
Az úszás és futás (mint számomra kedvelt szabadidő sportok) közti választásomat 
viszont egyáltalán nem fogja befolyásolni. Röviden: a legtöbb esetben lehet olyan 
szituációt teremteni, amelyben el tudjuk dönteni, hogy egy cselekedetet célnak, vagy 
eszköznek tekint-e a cselekvő.

Természetesen az igazi nehézség akkor merül fel, amikor egy szituáció modelle
zése során azt kell feltételeznünk, hogy mind a cselekedeteket, mind a következmé
nyeket értékelnünk kell. Ilyenkor „az -  mondja kritikusom -  hogy hová számoljuk el 
a cselekedeteknek tulajdonított értékeket nem dönthető el az elmélet keretein belül” 
(126. old.). E kérdés kapcsán azonban először is hasznos lenne két problémát elkü
löníteni. Az első, hogy szükséges-e és lehetséges-e olyan modellt alkotni, amelyben 
a kettőt el kell választani. Alább megpróbálom megmutatni, hogy erre feltétlenül 
szükség van, s hogy ez lehetséges is. A másik kérdés, hogy lehetséges-e a modell 
érvényességét tesztelni. Erre a kérdésre nem tudok határozott választ adni, de attól 
tartok, hogy a teszteléssel kapcsolatos probléma nem csak az általam vizsgált eset
ben, hanem valamennyi döntéselméleti modell kapcsán fennáll.

Képzeljük el a fogolydilemma klasszikus kerettörténetét. Azt javaslom, hasonlít
suk össze a következő eseteket (az egyszerűség kedvéért abból indulunk ki, hogy 
a foglyok személyiségjegyei egyformák):

1. a foglyok „egoisták” (a börtönben eltöltött évekhez arányosan negatív értékeket
rendelnek);

2. a foglyok aszkéták (a börtönévek és az értékek függetlenek egymástól);
3. a foglyok mazochisták (a börtönévek értéke pozitív);
4. a foglyok bolondok (képtelenek a börtönben töltött éveknek értéket tulajdonítani);
5. a foglyok „forradalmárok” (az árulás stratégiájának alkalmazásához negatív érté

ket rendelnek).

Ha egoista foglyokról van szó, a klasszikus megoldás alkalmazható, a domináns 
stratégia az árulás lesz. Mi a helyzet a többi esetben? Világos, hogy az árulás nem 
lesz domináns stratégia. Ennek oka, hogy amennyiben „szituáció”-n az egyes straté
giakombinációk alkalmazása során az egyes résztvevőkre háramló hasznosságok 
szerkezetét értjük, a szituáció ezekben az esetekben nem lesz „fogolydilemma
szerű”. De az új szituáció, bárminek nevezzük is, nem lesz azonos a különböző típu
sú szereplők számára! Lehetséges, hogy az aszkéták, mazochisták és a bolondok is
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a kooperatív stratégiát választják, de nem ugyanazon megfontolások alapján, mint 
azok, akik a cselekvést magát is értékelik! A cselekvés értékelését a következmé
nyekétől elválasztani, ez az egyetlen mód arra, hogy megértsük, miért hajlandó va
laki egy hasonló szituációban kooperálni, anélkül, hogy bolondnak vagy perverznek 
tekintenénk. Ha a cselekedetek és a következmények értékelése közt nincs különb
ség, akkor azt a cselekvést, amelyet morális megfontolások is befolyásolnak, kény
telenek lennék a 2., 3., vagy 4. típusú szituáció valamelyikével azonosítani. De erre 
semmi szükség, hiszen egy egyszerű technikával értelmezni tudjuk a szituációk kö
zött (egyébként szerintem mindenki számára nyilvánvalóan fontos) különbséget.

El lehet persze vitatkozni azon, hogy a „forradalmárok” fogolydilemma-szerű 
szituációban vannak-e, mivel a következményekhez rendelt értékek számukra 
ugyanazok, mint az egoisták számára, vagy mivel cselekedeteik értékei a következ
ményekhez hozzáadódva megváltoztatják preferenciáikat, ez már nem is a fogoly- 
dilemmája. Őszintén szólva ez engem a legkevésbé sem érdekel. Számomra ugyanis 
nem az a döntő kérdés, hogy minek nevezünk egy szituációt, hanem az, hogy helye
sen modellezzük-e a résztvevők megfontolásait. Az a modell, amelyik nem tud, vagy 
nem akar különbséget tenni a morális normák alapján cselekvők és a perverzek vagy 
bolondok közt, számomra, finoman szólva, nem tűnik nagyon meggyőzőnek.

A vita persze nem is abban van köztünk, hogy meg kell-e tudnunk különböztetni 
e szituációkat, hanem abban, hogy megtehető-e ez a megkülönböztetés a döntésel
mélet eszköztára segítségével. Vajon lehetséges-e tesztelni azt a modellt, amelyik 
meg akarja különböztetni egymástól azokat a helyzeteket, amelyekben valaki a cse
lekedetek értéke alapján is dönt, azoktól, amelyekben csak a következményeket ve
szi figyelembe? Ez már fogósabb kérdés.

Nagyon egyszerű esetekben persze a válasz: igen. A technika, amelyet alkalmaz
nunk kell, a következő: ajánljuk fel egy személynek, hogy különböző cselekedetek 
választása révén, a bizonyosság körülményei között, ugyanazon nyereményeket ér
heti el. Ekkor nyilvánvaló módon a cselekedetek relatív, rendezési skálán mért érté
ke alapján fog választani. Elismerem, hogy ez távolról sem elégséges információ. 
Azt azonban bizonyítja, hogy semmi abszurd nincs abban a feltevésben, hogy csele
kedeteket értékelünk: ha nem tennénk, egy ilyen szituációban teljesen közömbösnek 
kellene lennünk.

Azt is szokás persze mondani, hogy ilyenkor a cselekedetekhez „élvezeti értéke
ket” rendelünk, és ezzel máris következményekké varázsoltuk őket. Ez azonban sze
rintem nem járható út. A döntéselméleti modell kiindulópontja ugyanis a következő: 
a cselekvések következményei (illetve bekövetkezésük valószínűsége az egyes cse
lekedetek végrehajtásának függvényében) a cselekvő számára adottságok, tehát nem 
befolyásolhatók. Amiről ő dönt, az a cselekvés. Ám ha a cselekvést is következ
ménnyé alakítjuk, akkor vagy azt kell állítanunk, hogy a cselekvőnek nincs miről 
döntenie, vagy pedig azt, hogy a következményekről is dönthet, ami ellentmond 
eredeti feltevésünknek. (Éppen ez teszi nehezen elfogadhatóvá az Ambrus-Lakatos 
által is említett Harsányi-féle javaslatot, ahol is már csak a preferenciákat rendez
getjük, de valójában nincs miről dönteni.)

A kevésbé egyszerű esetekben (ahol eltérő következményekkel és szubjektív va
lószínűségekkel is számolnunk kell) persze nehéz lesz megmondani, mit értékel a 
cselekvő: csakis a következményeket, vagy a hozzájuk vezető cselekedeteket is.
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Látnunk kell azonban, hogy ez a probléma nem súlyosabb, mint az, amely a valószí
nűségek és a következmények értékelését illeti. Ez utóbbi esetben is abból indulunk 
ki, hogy a cselekvő különböző értékeket rendel a cselekedet következményeihez és 
különböző valószínűségeket rendel azok bekövetkezéséhez (ahol is a valószínűségek 
bizonyos esetekben, mint azt tanulmányomban részletesen tárgyalom, nem függetle
nek a választott cselekedettől). Amikor azonban egy modell tesztelésére kerül a sor, 
és el kell tudnunk dönteni, egy adott szituációban és egy adott személy vonatkozá
sában melyek ezek az értékek, bizony bajban vagyunk.

Számos alternatív eljárást ismerünk (a legfontosabbak talán a Von-Neuman és 
Morgenstern, illetve a Ramsey által javasoltak), de mindegyiknek vannak hiányos
ságai. Az ezzel kapcsolatos technikai részleteket most nem elemezhetjük. Egy fontos 
problémát azonban szeretnék megemlíteni, mivel ez analóg azzal, ami a cselekede
tek és következményeik értékének elkülönítését érinti. A klasszikus elméletek több
ségében azt feltételezzük, hogy a cselekvő semleges a kockázatot illetően: nem fél 
a kockázattól és nem is vágyik rá. Tudjuk azonban, hogy ez valójában nincs így. 
Más szavakkal: választásaink során nem csak a következményeket, hanem bekövet
kezésük valószínűségét is értékeljük. El kell tudnunk tehát választani egymástól a 
következményeket értékelő függvényt és a kockázatvállalási attitűdöt. Ezt bizonyos 
modellek elméletben képesek megtenni, az azonban már egy másik kérdés, van-e 
mód arra, hogy a modellt egyes esetekre alkalmazzuk, tehát képesek legyünk arra, 
hogy a megfigyelt cselekvés alapján eldöntsük, milyen mértékű valaki kockázatvál
lalási attitűdje. Nyilvánvaló, hogy minél bonyolultabb a döntési helyzet, annál nehe
zebb ezt megtenni. De ebből még nem következik, hogy egy helyes modellnek ne 
kellene a kettőt elválasztani.

Következésképp azt gondolom, hogy a cselekedetek értékelése szükséges feltétele 
annak, hogy helyes modellt adjunk a cselekvést megelőző megfontolásokat logikai 
szerkezetéről. Ezzel többek között lehetővé válik, hogy elméletünk számot adjon a 
morális megfontolások motiváló erejéről. Fontosnak tartom azonban hangsúlyozni, 
hogy ezzel nem a „moralitás problémáját” akartam megoldani. Nem tudok választ 
adni arra a kérdésre: miért legyünk morálisak? Abban sem vagyok biztos, hogy van- 
e értelme ennek a kérdésnek. Nyilvánvaló módon abból, hogy a cselekvést is érté
keljük racionális (optimalizáló) döntéseink során, önmagában még nem következik, 
hogy cselekedetünk morális szempontból releváns vagy éppenséggel helyes lesz. 
Hiszen cselekedeteket (vö. a dohányzás példáját tanulmányomban) nem csak morá
lis okokból kifolyólag értékelhetünk. Valamint a cselekedetet morális szempontú 
értékelése nem vonja maga után, hogy a cselekedetet morálisan helyes döntés ered
ményének tartjuk. Az erős bosszúvágyból végrehajtott vagy kifejezetten gonosznak 
szánt cselekedet ugyan morális motivációk alapján történik, de nem helyes.

Az elmélet azonban (bár ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy célja nem 
a cselekvés külső megítélése, hanem megértésének és ezzel magyarázatának előse
gítése), hozzá tud járulni egy szituáció külső, morális értékeléséhez is. A követ
kezmények és a cselekedetek értékelésének elválasztásával ugyanis meg tudjuk kü
lönböztetni a morális döntési szituációk két igen fontos típusát. Az egyik esetben 
arról van szó, hogy valakinek mérlegelnie kell, hajlandó-e olyan jövőbeli kellemet
len következményeket vállalni, amelyek egy általa morálisan helyesnek vélt (tehát 
értékelt) cselekedetet végrehajtásából származnak. A következmények súlyosságától
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(és az adott erkölcsi norma súlyától) függően különböző személyiségű egyének kü
lönbözőképp döntenek majd. Egy ilyen helyzet nyilvánvalóan nem azonos típusú 
azzal, amikor csak a következményeket vesszük tekintetbe.

Ámde különbözni fog attól a helyzettől is, amikor csak a cselekedetek értékelése 
dönt majd, mert az (adott személyre háramló) következmények cselekedetekhez 
viszonyított relatív súlya elenyésző, ámde az egyik értékelt cselekedet szükségkép
pen maga után vonja, hogy a másik értékelt cselekedetet nem hajthatjuk végre 
(„Légy áruló, vagy minden tizedik embert kivégeztetek a faluban!” típusú szituáci
ók.) Ezeket a helyzeteket nevezzük morális dilemmáknak. A morális dilemmák ép
pen abban különböznek a fentebb említett dilemmáktól, hogy míg utóbbiak esetében 
a cselekedetek és azok (szubjektív) következményei közt kell súlyoznunk, az utóbbi 
esetében maguknak a cselekedeteknek az értéke alapján kell döntenünk. Nyilvánva
ló, hogy ez fontos különbség a motiváció szempontjából. Állításom szerint a csele
kedetek megértés révén történő magyarázata során a döntéselmélet segítségével ké
pesek vagyunk érzékeltetni ezt a motivációban rejlő, de a cselekedet megítélése so
rán is releváns különbséget.

3

Mint válaszom elején említettem, vannak nehéz kérdések, és vannak (legalábbis 
számomra) megválaszolhatatlan kérdések. Ez utóbbiak közé tartozik az a kérdés, 
miért kell egyáltalán komolyan vennünk a döntéselméletet, amikor a morális csele
kedetek motivációs szerkezetének megértéséről van szó? Azért nem hiszem, hogy 
erre válaszolni tudnék, mert egy elméleti paradigma (nem szeretem ezt a rendkívül 
felvizezett tudományfilozófiai műszót, de ebben az esetben kénytelen vagyok ezt 
használni) egészéről nagyon nehéz eldönteni, ragaszkodjunk-e hozzá vagy inkább 
vessük el mindenestől. A filozófiai vagy tudományos problémák valamely elméleti 
kereten belül nyernek értelmet. A filozófiai vagy tudományos elméletek ezért értel
müket vesztenék, ha minden egyes alkalommal, amikor egy elmélettel kapcsolatban 
nehézség merül fel (és természetesen minden elmélettel kapcsolatban állandóan ne
hézségek merülnek fel), kidobnánk az ablakon, ahelyett, hogy módosítani, kiegészí
teni, pontosítani akarnánk. Sem a tudós, sem a filozófus nem regényíró. Nem lehet 
mindig elölről kezdeni egy történetet.

Mint említettem, nem szeretem a felvizezett kuhnianizmust, az „ez is csak egy pa
radigma” (vagy nyelvjáték, életforma stb.) jellegű érveket, de kétségtelen, hogy 
Kuhn felhívta egy nagyon fontos tényre a figyelmünket: a tudomány (és nem a tudó
sok!) konzervativizmusára. Egy elméleti keret teljes és radikális elhagyásának na
gyon nagy az ára. Túl sok korábbi meggyőződésünkről derül ki, hogy fabatkát sem 
ér, és ezt senki nem veszi örömmel tudomásul. Ráadásul az új keret karrierje elején 
általában legalább annyi problémát vet fel, mint amennyit megold, ezért nagyon erős 
elkötelezettségre van szükség ahhoz, hogy szakítsunk a régivel.

A legfőbb ok, ami miatt úgy vélem, érdemes kitartanunk a döntéselméleti meg
közelítés mellett, hogy a magam részéről nem látom az új és lenyűgöző alternatívát. 
Önmagában az ugyanis, hogy felhívjuk az elmélet korlátáira és gyengeségeire
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a figyelmet, még nem ok elvetésére. Előbbi (a korlátok azonosítása) tulajdonképpen 
része kell legyen az elméletalkotásnak, utóbbi pedig csak egy feladat kijelölését, 
nem pedig egy elméleti keret értelmetlenségét kell hogy jelentse. Elképzelhető, a 
döntéselmélet nem a legmegfelelőbb eszköz arra, hogy segítségével a cselekvést 
megelőző megfontolásokról modellt alkossunk azokban az esetekben, amikor felté
telezzük, hogy a cselekvő a morális normákat is tekintetbe veszi. De mielőtt elvet
nénk, világosan látnunk kellene, mik a számba jöhető alternatívák. Én azonban nem 
ismerek egyetlen más elméletet sem, amely fogalmilag tiszta képet tudna nyújtani 
arról, hogyan vezetnek az alternatív cselekvési lehetőségekről kialakított meggyőző
dések és a következmények értékelése a cselekvést meghatározó döntéshez. Márpe
dig azóta, hogy Arisztotelész a cselekedeteket a „gyakorlati következtetés” eredmé
nyéként értelmezte, ennek a kapcsolatnak a megértése minden cselekvéselmélet 
egyik alapvető feladata.

Amikor azt mondom, a döntéselmélet a jelenleg rendelkezésünkre álló legjobb 
fogalmi keret a cselekvést megelőző megfontolások megértéséhez, nem állítom, 
hogy ne merülnének fel súlyos nehézségek vele kapcsolatban. Az egyik ilyen nehé
zség, melyet fentebb részletesen tárgyaltam, a tesztelhetőség problémája. Vajon em
pirikusan tesztelhető elmélet-e a döntéselmélet? Vagy inkább a cselekvés (raciona
litás értelmében vett) normája? Vagy tisztán matematikai elmélet? Egyik értelmezés 
sem állja meg teljesen a helyét. Annak tárgyalása, miért van ez így, túlságosan 
messzire vezetne. Azt azonban szeretném megemlíteni, mert témánk szempontjából 
fontos, hogy a tesztelhetőséggel kapcsolatos problémák nem vonják maguk után az 
elmélet használhatatlanságát. A tesztelés feltételezi az előrejelezhetőséget, márpedig 
számos olyan elmélet van, amelyik alig, vagy egyáltalán nem képes az előrejelzésre. 
Miután a cselekvés megértése ex post adu  történik, a döntéselmélet célja pedig az, 
hogy a cselekedetekhez vezető megfontolásokat rekonstruálja, kilátástalan az elmé
letet tesztelni, a szó klasszikus értelmében (amikor is a teszt a sikeres predikcióí 
jelenti). Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne érvelni az elmélet alkalmazható
sága vagy alkalmazhatatlansága mellett.

Végül szeretném kiemelni, mit is jelent a döntéselmélet azon igénye, hogy a gya
korlati következtetést egy meghatározott módon, a cselekvéshez vezető megfontolá
sok logikai-matematikai modellje segítségével kívánja értelmezni. A „logikai
matematikai modell" emlegetése sokakban, különösen amikor a döntéselmélet által 
vizsgált szituációkban morális motivációk is szerepet játszanak, ellenszenvet vált ki. 
A morális döntés puszta számítgatás volna? Pontosan azt szerettem volna megmu
tatni, hogy ez nincs így. Abból, hogy megfontolásairól lehet logikai-matematikai 
modellt adni. nem következik, hogy az erkölcsi szereplő „számításból” cselekedne. 
Hiszen a modell nem zárja ki, épp ellenkezőleg, feltételezi az erkölcsi személyiség 

fogalmát. Az erkölcsi személyiség fogalma ugyanis éppen abban áll, hogy valaki 
képes felismerni egy cselekvés erkölcsi értékét, s annak következményeit is tekin
tetbe véve, ésszerű döntést képes hozni arról, mit tegyen. E megfontolások döntés- 
elméleti rekonstrukciója természetesen nem az erkölcsi személyiség/-ó7 alkotott el
mélet. De nem látom be, miért ne lehetne része egy olyan elméletnek, amelynek 
célja az emberi cselekvés megértése.
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VALAMI ELKEZDŐDÖTT

Felkai Gábor-FIaskó Katalin-Molnár Attila Károly-Némedi Dénes 
-Pál Észter-Somlai Péter: A szociológia kialakulása.
Tanulmányok. (Szerkesztette: Felkai Gábor. Új Mandátum, 1999.)

A recenzens számára zavarba ejtő feladat erről a kötetről írni: a hat szerző többsége 
annak idején tanára volt az ELTE Szociológiai Intézetében akkor, amikor e sorok 
szerző hallgató ugyanott. Két véglet jellemezheti hasonló esetben egy bírálat szer
zőjének hozzáállását: az egyik a „csak keményen, ideje bizonyítani szellemi nagyko- 
rúságomaf’-féle, a másik pedig az ájult tisztelet, mély elismerés, patikamérlegen 
adagolt látszat-kritikával fűszerezve. Bármilyen nehéz, próbálom elkerülni nem csak 
ezeket a hozzáállásokat, hanem ezek látszatát is -  ez pedig már sokkal nehezebb.

Szerkesztői előszavában Felkai Gábor maga is említést tesz a legtöbb olyan 
szempontról, amely egy recenzió fő motívumait képezhetnék. Elsőként arról, milyen 
olvasótáborra számítanak az alkotók, s itt főleg a hazai szociológusképzés közel
múltbeli átalakulására hivatkozik. Ezt a folyamatot magam is közelről figyelhettem: 
1989-ben kilencfős évfolyam tagjaként kezdtem a szociológiai tanulmányaimat; 
a szociológia В-szak volt, tehát évfolyamtársaim akkor már legalább 1-2 éve jártak a 
bölcsészkarra, a kilencből ötünknek(l) történelem volt a másik szakja; az órákat más 
szakokon akkor szokatlan szabadsággal lehetett megválasztani, így a tipikus órákon
-  függetlenül attól, előadásnak vagy szemináriumnak volt-e meghirdetve -  egy sze- 
mináriumnyi hallgató volt, több évfolyamból vegyesen, s gyakorlatilag mindenki 
ismert mindenkit; a tudásátadásban óriási szerepe volt a személyes diszkussziónak, a 
nehezen hozzáférhető vagy éppen kéziratos szövegek fénymásolatainak és a kézira
tos órajegyzeteknek. Harmad-negyedévtől az órák jelentős része ahhoz hasonlított, 
amilyennek a nagykönyv szerint a posztgraduális képzésnek kellene lennie.

Diplomám megszerzésekor (1993) az akkori első évfolyam már száz főt számlált
-  nyilvánvaló, hogy a képzés rendszere teljesen átalakult, s ezt az oktatási anyagok 
átalakulásának is követnie kellett. A ilyen fejlődés végpontja azonban -  hogy rátér
jek írásom igazi tárgyára -  nem egy tanulmánykötet lenne, hanem formális tan
könyv, viszonylag rövid fejezetekkel, tagoltan, a lexikai ismeretek és az elemzések 
elkülönítésével, részletes tartalomjegyzékkel, kulcsfogalmak felsorolásával a feje
zetek végén, összefoglaló kérdésekkel, külön tárgy- és névmutatóval a végén, és így 
tovább. Mindez még nem jelenti az itt bírált kötet (a továbbiakban: Kialakulás;
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a külön jelölés nélküli oldalszámok erre a kötetre vonatkoznak) kritikáját -  gyakor
latilag ugyanezt fogalmazza meg Felkai Gábor is a szerkesztői előszóban1. Egy for
mális szociológiatörténeti tankönyv megírása gigantikus munka lenne2 3, amit -  a 
hazai szociológusok létviszonyait figyelembe véve -  egy ember nem bírna, ha pedig 
többen írnák meg, fejezetenként, akkor minden szerkesztői erőfeszítés ellenére is 
fennáll az egyenetlenség erős kockázata. Egy tanulmánykötetben ezek az egyenet
lenségek viszont nyíltan vállalhatóak, mint ahogy Felkai Gábor ismét csak megteszi 
előszavában.

A kötet öt részre tagolódik; a 2-4. rész tematikája egyértelmű: a szociológia kez
deteit tárgyalja Angliában^ (Molnár Attila Károly Edmund Burke-ről, illetve John 
Stuart Millről írt tanulmányai, Pál Eszter dolgozata Herbert Spencerről), Francia- 
országban (Haskó Katalin írt a restauráció korabeli szociológiai gondolkodásról, 
Némedi Dénes Auguste Comte-ról), Németországban és az Osztrák-Magyar Mo
narchiában (Felkai Gábor már említett tanulmánya).

Az első rész Somlai Péter rövid összefoglalójából („A szociológia születése a ti
zenkilencedik században”), míg az ötödik egy újabb Némedi-tanulmányból („Empi
rikus társadalomkutatás a tizenkilencedik század végéig”) áll. Úgy érzem, felesleges 
volt ez a keretes szerkezet (amit valószínűleg az időrendi szemlélet indokolhatott, 
Némedi ugyanis itt kitekint még az 1930-as évekre is), a két tanulmány együtt alkot
hatta volna a bevezetést. Sőt: ezt a bevezetést még ki is lehetett volna egészíteni. 
A „hol kezdődik a szociológia (és hol ér véget pl. a filozófia/társadalomelmélet)” 
kérdésre adott válasz ugyanis ennek a tudománynak a történetében sosem volt egy
értelmű, s ebben a kötetben is érezhetőek az egyes szerzők felfogása közötti különb
ségek. Lehet, hogy érdemes lett volna az erről szóló latens vitát nyílttá tenni, akár 
olyan formában, hogy a szerkesztői előszó nem csak felvezeti a kötetet, de vállalko
zik az egyes tanulmányok rövid ismertetésére, felfogásuk különbségeinek regisztrá
lására, a szociológiatörténeti megközelítések főbb típusainak vázlatos ismertetésére; 
akár úgy, hogy Somlai rövid bevezetőjét vitacikké minősítve a szerkesztő kikény-

1 „Tanulmánykötetről lévén azonban szó, ez a könyv nem elégítheti ki maradéktalanul a szo
ciológiatörténet-oktatás sajátos igényeit” (9. old.). Mégis, teszi hozzá, reméli, hogy hasznos 
segédkönyv lehet ehhez az oktatáshoz. így is van.

2 S talán a szerzők (vagy egy részük) mentalitásától is idegen lenne; Némedi Dénes például az 
Empirikus társadalomkutatás a tizenkilencedik század végéig című tanulmánya első láb
jegyzetében szinte mentegetőzve jegyzi meg: Ez az áttekintés elsősorban pedagógiai célokat 
szolgál, és nem tart igényt tudományos eredetiségre (429. old.). Ha jól értettem, akkor az 
egész kötet pedagógiai célokat szolgál. Egyetemi tanulmányaim alatt gyakran hallottam -  
személyesen Némeditől is -  azt az elterjedt oktatói ideológiát, hogy annak semmi értelme, 
hogy én például itt sorra elmesélem, mit tudok a francia szociológia nagyságairól, inkább 
beszéljük meg a szövegeket, folytassunk igazi vitát. Nem igaz, hogy nincs értelme: pedagó
giailag a leghasznosabb órák éppen azok voltak, amikor egy okos és olvasott tanár össze
foglalt egy adott területet, szempontokat mutatott fel, relevanciákat emelt ki, olyan szerzők 
és művek tucatjairól beszélve, amelyet az átlagos szociológushallgatónak ritkán van ideje 
elolvasni. Az igazi vita -  bár nyilván megvan a helye a hallgatók egy részének szellemi fej
lődésében -  túlságosan nagy százalékarányban válik érdektelenné.

3 Bár, ha Burke ír származására. Mill skót gyökereire és korunk „korrektségi” szabályaira 
gondolunk, lehet, hogy helyesebb lett volna „A brit szociológia kezdetei” címet használni.
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szerit a többi szerzőből pár oldalas „állásfoglalásokat”, s ezzel a vitablokkal indulna 
az egész kötet4 5.

H ajói értem, Felkai Gábor elsősorban szerzői szuverenitásának tiszteletben tartá
sa miatt nem vállalkozott egyik ilyen megoldásra sem, pedig talán érdemes lett vol
na. Erős a gyanúm, hogy viszonylag kevés olvasó lesz, aki elejétől a végéig egy
huzamban elolvassa majd ezt a kötetet, a tipikus az lesz inkább, hogy a bevezetést, 
és az őt éppen érdeklő szerzőkről szóló részeket olvassa csak el. így könnyen elke
rülheti a figyelmét ez a szerzők között folyó latens vita. Korántsem mellesleg: ha 
korábban azt írtam, hogy a szerzőknek nem kellene mentegetőzniük amiatt, hogy 
nem „eredeti elemzéseket”, hanem „pedagógiailag hasznos anyagokat” készítettek 
most hadd tegyem hozzá, hogy éppen ennek (és, mint majd utalni fogok rá: több 
síkon folyó) latens vitának a nyíltabbá tétele tette volna a kötetet intellektuálisan 
igazán érdekes vállalkozássá, amely nem csak a szociológiatörténettel most ismer
kedők számára lett volna érdekfeszítö olvasmány.

Kezdjük ott, hogy a mai értelemben vett szociológia -  tehát a (legalábbis elvileg) 
empirikus adatgyűjtésen alapuló, elméleteit többé-kevésbé egzakt módszerekkel 
begyűjtött tényekre építő tudomány -  csak az 1930-as évek óta létezik; a már évszá
zadok óta létező „(proto)szociológiai/társadalomelméleti gondolkodás” és a társa
dalomról szóló adatgyűjtés párhuzamosan, egymás mellett, egymástól függetlenül 
létezett (még akkor is, amikor, pl. Max Weber esetében, néha ugyanaz a személy 
végezte). „A szociológia és a tizenkilencedik századi értelemben vett empirikus ku
tatás ” esetében -  fogalmaz Némedi -  a »társadalomra« vonatkozó tudás két külön
böző formájáról van szó [kiemelés az eredetiben -  D. C.s'.]. A tizenkilencedik száza
di empirikus társadalomkutatás (és még a korai huszadik századi is) a társadalomból 
elsősorban a »problémákat« látta, a «társadalmi kérdés« kifejezésben a »társadalmi« 
szót úgy értelmezte, ahogy ma is értjük a »szociális« szót. Kifejezetten gyakorlatias 
és változtatásra irányuló volt. Országonként különböző módon ugyan, de mindenütt 
a polgári vagy polgárosuló elitek tevékenységébe integrálódott. Az empirikus egye
temi szociológia elsősorban e tekintetben jelentett újdonságot: nem a társadalmi, 
hanem a tudományos munkamegosztás keretébe integrálódott. Tevékenységének 
eredményét elsősorban nem a társadalmi viszonyok megjavításában, hanem az ér
dekmentes tudás gyarapításában látta. A korábban ugyancsak az egyetemi rendszer
ben intézményesült tudományok példáját követte” (454. old.).

A Kialakulás feltételezett ideáltipikus olvasója3 ezt a roppant lényeges, de számá
ra cseppet sem magától értetődő gondolatot csak a Némedi-féle zárótanulmányból 
tudhatja meg (az előző bekezdés összefoglaló jellegű idézetét éppenséggel az utolsó 
oldalon olvashatja). Ha ez az olvasó egy amerikai textbookbó\ tanul szociológiatör
ténetet, akkor akár azt is elhiheti, hogy a szociológia 1937-ben, Talcott Parsons nagy

4 Némedi Dénes például tulajdonképpen kész anyagból indulhatott volna ki: a Replika 1996. 
decemberi (23-24.) számában Saád József (1996) vitaindító vázlatához írt rövid hozzá
szólásából (Némedi 1996). Az itt kifejtett gondolatmenetének feltétlenül helye lett volna a 
Kialakulás bevezetésében.

5 „...ajánljuk az egyetemi hallgatók, a társadalomtudományok iránt érdeklődők és a szűkebb 
szakmai közönség figyelmében (Szerkesztői előszó, 9. ol.d)”. Ideáltipikus olvasó alatt ter
mészetesen csak az első két kategóriát értettem.
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müvével kezdődött6 -  ami bizonyos értelemben igaz is. Tisztázni kell azonban -  s 
a Kialakulásban ez csak fokozatosan, valamennyi tanulmány elolvasása és feldolgo
zása után derül ki hogy a „szociológia előfutárai” kategória határai eléggé képlé
kenyek; hogy ha a „mi tartja össze a társadalmakaf’-típusú gondolkodást vesszük 
figyelembe, akkor szinte csak konvenció és ideológiai meggyőződés kérdése, hogy 
Marxnál, Burke-nél, a skót felvilágosodásnál, Montesquieu-nél vagy akár Hobbes- 
nál kezdjük a történetet; hogy ha a szociológia terminust vesszük figyelembe, akkor 
a kezdőpont egyértelműen Comte, de neki semmilyen más módon nincs több köze a 
mai szociológiához, mint számos kortársának; hogy ha a szociológia intézmény- 
rendszerének és a szociológiai karrier lehetőségének szempontjait vesszük figye
lembe, akkor a kezdőpont az 1900-as századforduló környéke, Durkheim, Símmel és 
Weber kora.

A Kialakulás szerzői között érezhető egyetértés van abban, hogy ez utóbbi kor
szakhatár választja el egymástól a kialakulás korát a klasszikus kortól -  az (implicit) 
vita a kezdet kérdéséről zajlik a szerzők között. S ami még lényegesebb: a vita nem 
is annyira a korszakolásról folyik, mind inkább arról, hogy melyik szellemi irányzat 
ihlette meg a szociológiai gondolkodást. Sőt, még általánosabb szinten sem értenek 
egyet, a szociológia és története viszonyát illetően. Molnár például megjegyzi: 
„A szociológia sajátos viszonyban van és volt szellemi előzményeivel, tanító- 
mestereivel. Mint modern tudomány, általában nem érdekli a múlt, a sajátja sem 
(111. old.)”.7 Nem tudom elfogadni ezt az érvelést, amellyel, sajnos, nem először ta
lálkozom, talán személyes okokból, mivel jómagam a történelem felől érkeztem a 
szociológiához, s ezért tudok mélyen egyetérteni C. W. Mills-szel abban, hogy 
„minden nevére méltó szociológia történeti szociológia” (idézi: Habermas 1994: 
66. old.). Ami pedig „a szociológia saját múltjához való viszonyát illeti, Molnár 
szerzőtársa, már említett Replika-be\\ cikkében így indít: „Az első szembetűnő tény, 
hogy a szociológián belül a diszciplína saját története sokkal jelentősebb szerepet 
játszik, mint más összehasonlító diszciplínákban. (...) A szociológiában... a »klasszi- 
kusok« centrális szerepet töltenek be...” (Némedi 1996: 173. old.). (Igaz, ezt követő
en azt is elismeri, hogy a klasszikusok nem örvendenek kellő ismeretségnek.)

A Bevezetésben Somlai Péter a főáram álláspontját fogalmazza meg: a felvilá
gosodással, majd a „kettős forradalommal” a társadalmi viszonyok -  addig a ha
gyomány és a vallás által legitimált, viszonylag átlátható -  szerkezete megingott, 
egyes elemeiben radikálisan megváltozott, de nem abban a formában, mint ahogy a 
felvilágosodás filozófusai szerint változniuk kellett volna. Ennek következtében 
támadt igény a társadalom új típusú megismerésére, s a szociológia (előzménye)

0 Sőt. mivel „minden paradigma újraírja a tudománya történetét” (T. K.uhn). még érdekesebb 
mérföldkövekkel is találkozhat, manapság akár már magyarul is: „Az a gondolat, hogy a tár
sadalmat az emberek igen eltérő módon élik meg, a nőmoz.galmakból ered... (...) [Sőt], a tár
sadalmi szereplők egyéni tapasztalatai sokszerűségének alapján Sydie (1987). Laclau (1990) 
és sokan mások azt a kérdést teszik fel, egyáltalán hogyan lehetséges társadalom. Ez. ter
mészetesen kapcsolódik a hegemónia és a hatalom bonyolult kérdéseihez" (Lampland 1994: 
58-59. old.). Eddig ezt a kérdést a rend hobbes-i problémájaként ismertem, nyilván szexista 
neveltetésemnek köszönhetően.

7 Igaz, a folytatásból az is kiderül, hogy a radikális állításra azért volt szüksége, hogy úgy 
folytathassa: még ennél is fontosabb, hogy a szociológia szeretné elfelejteni valódi tanító- 
mestereit. a konzervatív gondolkodókat.
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tulajdonképpen erre az igényre igyekezett válaszolni. Nagyon is valószínűnek tar
tom, hogy Somlai tudta, hogy a következő tanulmányt író Molnár Attila Károly ez
zel ellentétes álláspontot képvisel, s ezért fogalmaz polémikusán: „A szociológia 
előfutárai és első művelői között is találhatunk konzervatív gondolkodókat, mint 
például Edmund Burke-öt vagy Louis D. A. de Bonaldot.... Mégis, a szociológusok 
többsége liberális és/vagy szocialista volt, s társadalmi haladás mérsékelt vagy radi
kális képviselőjének vallotta magát, s így nem véletlen, hogy a szociológia újra és 
újra a progresszív gondolkodás részének, a haladó társadalmi mozgalmak erjesztő- 
jének számított [kiemelés az eredetiben -  D. Cs. ]” (15. old.).8

Molnár Attila Károly viszont annak a tradíciónak a meggyőződéses híve, amely 
szerint a szociológia konzervatív gyökerű, a felvilágosodás örököseivel szemben ala
kult ki9, azzal a liberális/szocialista tradícióval, amely konstruktivista és normatív 
(tehát nem az érdekli, milyen a társadalom, hanem hogy milyennek kellene lennie), 
s nemcsak morális, de módszertani értelemben is individualista, tehát antiszociális, 
szinte már „antiszociológus” 10. Ezért igen fontos számára Burke alakja: „Bürke nem 
kitalálta a társadalmat, hanem megtalálta. (...) Nem a társadalom megalkotása érde
kelte, hanem az, hogy milyen és hogyan működik. (...) A szociológia számára azért 
fontos Burke, mert a társadalom védelmében írva nem a társadalom eredete és így a 
társadalom alkotása érdekelte, hanem a társadalom működése” (32-33. old.) a burke- 
iánus konzervatívok szerint a társadalom hagyományaiban, intézményeiben nemzedé
kek kollektív, általában nem formalizálható, nem „központosítható”, sokszor nem is 
verbalizálható bölcsessége testesül meg, amely felülmúlja az egyének szükségképpen 
korlátozott értelmét; ha a társadalmi intézményeket a spekulatív egyéni észre próbálják 
alapozni, akkor az intellektuális szempontból kudarcra van ítélve, morálisan elítélendő, 
politikailag pedig katasztrofális kövezkezményekkel jár".

s Igaz, pár oldallal később már árnyaltabban fogalmaz: „Az »alapítók« szemléletmódja és 
munkájuk irányultsága kezdettől fogva nagyon sokféle volt. Akadtak közöttük pozitivisták 
és republikánusok, konzervatívok és forradalmárok, utilitaristák és historicisták. A külön
féle irányzatok között azonban számtalan átmeneti és vegyes csoportot találni. Hiszen a 
szociológia első születésekor sem egyértelmű módon kapcsolódott össze a kutatók világné
zeti felfogása valamilyen ismeretelméleti koncepcióval vagy történetszemlélete eg}’ megha
tározott politikai pártállással" [Kiemelés az eredetiben -  D. Cs.] (19. old.).

9 Molnár képe persze ugyancsak árnyaltabb, mint egyes sarkított megfogalmazásaiból kitű
nik. Megjegyzi például, hogy „noha [a szociológia] értékei [kiemelés tőlem -  D Cs.] a ra
dikális felvilágosodásból erednek, paradox módon a homo sociologicus a felvilágosodás 
kritikájából” (46. old.).

10 A racionalista a saját értelmét a mások fölé helyezi, ezért antiszociális. Az előítélet kiszá
míthatóvá teszi a cselekvést, így könnyebb együttműködni -  rekonstruálja. Burke gondo
latmenetét (54. old.) A konzekvenciák eléggé paradoxonok: Burke „ismeret-elméletileg po
pulista”, miközben politikailag nem -  ellenfelei, a philosophe-ok viszont éppen fordítva 
(55. old.) Mill kapcsán arról ír. hogy „a [Mill-féle felfogásban] szabadság társadalom- 
elienessége sajátos antiszociológiát eredményez...” (120. old.)

11 Pontosabban: Burke előrejelezte a francia forradalom elveiből, hogy ez katasztrófához fog 
vezetni, s ez a jóslata fényesen be is vált, míg Molnár már azt írhatja, hogy ez katasztró
fához szokott vezetni. Mindenesetre érdemes rámutatni az egyik burke-i paradoxonra: az 
általa elítélt tudomány fel fogás egyik alapvető elve -  az előrejelzés képessége -  alapján mi
nősül sikeresnek.
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Haskó Katalin egy harmadik, igen érdekes álláspontot fogalmaz meg: nála a korai 
szociológiai gondolkodás „konstruktivizmusa” nem egy konzervatív organicizmus- 
sal szemben fogalmazódik meg, hanem a Mandeville-Smith-féle „láthatatlan” kéz
sémával szemben, amely szerint az önérdeküket követő individualizált aktorok cse
lekvéseiből automatikusan kialakul egyfajta harmonikus társadalmi rend. A fennálló 
(ez ugyebár a Restauráció korabeli francia társadalom, amely az előző három évtized 
alatt „kipróbált" egy „abszolút” királyságot, több típusú köztársaságot, egy császár
ságot, majd egy sajátosan engedékeny királyságot) társadalmi rend különböző kriti
kái között az elsődleges ideológiai választóvonalat nem annyira módszertani elveik 
húztak, mint inkább ideológiai vonatkozási pontjaik elhelyezkedése a múlt-jelen- 

jö v ő  dimenzió mentén. A konzervatívok számára (egy visszaállítandó) múlt, a libe
rálisok számára egy (működési zavaraitól megtisztított) jelen, a szocialisták számára 
egy (létrehozandó) jövő jelentett ilyen vonatkozási pontot12. Ami azonban igazán 
érdekessé teszi Haskó elemzését, az a sajátos korabeli kommunikációs közeg létének 
és jelentőségének kimutatása. Ebben sajátos korszakban ugyanis „a rendkívül mély 
ideológiai és politikai törésvonalak által jellemzett s ebben az értelemben korszako
sán más nyelven beszélő frontvonalak képviselői a társadalmi rend aktualitása mel
lett rákényszerülnek arra, hogy ugyanarról beszéljenek, s permanenssé váló vitáik
ban lassan kialakulnak azok a közös megközelítések és formák [kiemelések tőlem -  
D. С.У.], amelyek alapul szolgálnak majd a szociológia első nagyigényü, comte-i 
szintéziséhez. ...a francia szociológiai gondolkodás kialakulását bizonyos kommuni
kációs formák megjelenése foglalja keretbe” (186. old.).

A „kommunikációs formák” kategóriája már csak azért is érdekes lehet, mivel 
egyesíti magában a különböző tudásformák elemzését a kontextus elemzésével 
(amely utóbbi a szociológiatörténetek jelentős részében vagy kimarad, vagy „letud
ják" egy általános, makroszintű „történelmi háttérrel”, amely mindenképp hasznos 
ugyan, de nem ad teljes magyarázatot a szociológiai gondolkodás társadalmi megha
tározottságának vizsgálatához). Egyébként ezen a területen is rekonstruálható a már 
említett lappangó vita: Molnárnál a közös kommunikációs közeg jelenléte Burke 
szemüvegén keresztülszűrve jelenik meg: „Korunk balszerencséje... -  idézi őt 
hogy mindenről vitatkozni kell” (53. old.). Molnár szövegében a közös kommu
nikációs közeg abban a formában jelenik meg, hogy „Bürke nyelvi csatát vívott” 
(53. old.). „Bürke a radikálisokkal és a philosophe-okkal vitatkozva használta ellen
felei nyelvét, de átértelmezte azt" (56. old.). Ismét egy paradoxon: Burke, a szellemi 
újítások nagy ellenfele egy komoly tradíciókkal rendelkező irányzat kulcsfogalmait 
újította meg. Felkai Gábornak igaza van, amikor az előszóban megjegyzi: 
Tocqueville „fájdalmasan” hiányzik (8. old.) ebből a kötetből. Érdekes lett volna 
például az ő történelemszemléletét Burke-ével ütköztetni: szerinte ugyanis a francia 
forradalom nem radikális szakítás volt az idő folyamában (ahogy akár a forradal
márok, akár az ellenforradalmárok vélték), hanem éppenséggel jelentős mértékben 
a francia abszolutizmus hagyományainak örököse és folytatója (Tocqueville 1994).

Szeretném hangsúlyozni: nem azért koncentráltam írásomban a szerzők közötti 
lappangó nézetkülönbségre, mintha ezek léte csökkentené a kötet értékét -  éppen

S bár Haskó nem fogalmaz ilyen sarkítva: mindhárom vonatkozási pont jelentős (bár meg
alkotóiktól függően különböző) mértékben konstrukció volt.
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ellenkezőleg, ez teszi különösen érdekessé és izgalmas olvasmánnyá. Tartalmi kér
désekre -  a terjedelem és kompetenciám korlátái miatt -  a továbbiakban itt nem tu
dok kitérni, s ez magyarázza azt is, miért nem foglalkoztam részletesebben a kötet 
több érdekes és értékes írásával sem. A továbbiakban inkább még egy formai jelleg
zetességre szeretnék reagálni: a terjedelemre.

Ezen a területen is érezhetőek egyenetlenségek, s -  az eddigiektől eltérően -  ezt a 
tényt kritikaként fogalmazom meg. Különösen Molnár Attilá Károlynál érzem, hogy 
a jó  indítás után, egy kicsit túlírja a szövegét1'. A szerkesztő Felkai Gábor visszafo
gó szerepe ezen a téren nyilván azért sem érvényesülhetett, mert éppen ö a „föbíí- 
nös”: írása 174 oldalas. Igaz, több szerzővel foglalkozik részletesen, mint bármelyi 
másik tanulmány, de húzásoknak lett volna bőven helye. Egyetlen, jóllehet extrém 
példa: Gumplowitz egy Webert előlegező gondolata kapcsán egy féloldalas lábjegy
zetet szúr a szövegbe, amelyben először Weber értékmentességi tételét idézi fel, 
majd a következő bekezdésben a gondolat hume-i gyökereiről van szó, s a lábjegy
zet harmadik bekezdése egy mai magyarországi példát hoz (377. old. 63. Ij.).

Felkai tanulmánya tulajdonképpen egy „álcázott kismonográfia”, erre utal nem 
pusztán a terjedelme, de a szerkezete is: ő a szerzők közül az egyetlen, aki terje
delmes, a szövegek elemzésétől teljesen elkülönített „történelmi hátteret” nyújt a 
19. század német és osztrák-magyar szociológiához. Nem vagyok meggyőződve ar
ról, hogy ez a „háttér” lényegesen hozzájárul az ezt követően tárgyalt szerzők mun
kásságának jobb megértéséhez -  különösen ebben a terjedelemben és didaktikailag 
sokszor kifogásolható szerkezetével14. Igaz: a francia szociológia kialakulása kap
csán Haskó Katalin és Némedi Dénes talán a másik véglethez áll közelebb. Elő
feltételezik, hogy olvasójuk ismeri a francia történelem alapvető tényeit az Ancien 
Régime válságától a Forradalmon és a Császárságon át a Restaurációig -  hiába érett
ségi anyag, talán 1-2 oldal terjedelemben nem ártott volna összefoglalni annak törté
nelmi hátterét, miért érezték úgy a kortársak, hogy szemtanúi voltak a régi össze-

b Molnár Burke-tanulmánya 66, Mill-cikke 56 oldal: fiaskó Katalin 5 szerzővel (de Bonald. 
Guizot. Saint-Simon. Fourier és Proudhon) 40. Pál Spencerrel 30. Némedi Comte-tal 23 
oldalon keresztül foglalkozik. Hangsúlyozom: a túlzott terjedelmet didaktikai szempontból 
kifogásolom, nem mintha nem lehetett volna bármelyik szerzőről akár egy külön kötelet is 
írni.

14 A német politikatörténet ismertetését az 1830-as években kezdi (252. old.), majd jön a gaz
daságtörténet. egy rövid utalástól eltekintve igazán az 1870-es évektől (258 old.), majd 
társadalomtörténet. 1871-gyel indítva (260. old.); majd ezután ugrik vissza a Stein- 
Hardenberg-féle 1806-ban kezdődő reformokhoz (266. old ), ezt követően, a német bürok
rácia sajátosságai kapcsán visszatér a 17. századba (267-269. old.). Másrészt: ..háttér"- 
jellegéhez. képest túl sok az adat (táblázat a Monarchia ..osztrák” felének nemzetiségi el
oszlásáról. majd ugyanez Magyarországról, táblázatba foglalva az 1850-es. 1880-as. 1890- 
es. és 1900-as adatok, az abszolút szám. a százalékarán), és a növekedés százalékarányai. 
273-274. old.), nehezen áttekinthetőek (pl. társadalmi rétegekbe tartozók száma 
numerikusán, nem pedig százalékos arányban megadva. 262 . old.), s vannak kínos elírások 
is: például 1. Frigyes Vilmos (a magyar irodalomban ..káplárkirály'', nem pedig a ..katona- 
király") 1713-től. nem pedig 1688-tól uralkodott, utóda pedig 1786-ban halt meg, nem 
1780-ban: ez az utód pedig II. Frigyes volt. nem II. Frigyes Vilmos (aki 1786-1797 közölt 
uralkodott) (268-269. old.). A felhasznált irodalommal és a szemlélettel is vannak problé
máim. de ebbe itt már végképp nem tudok belemenni, hisz nem társadalomtörténeti írásról 
van szó.
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omlásának, s annak, hogy az új meg valahogy nem akar megszületni. Jól adagolja 
viszont -  bár sajátos szemszögből -  a történelmi (és személyes) hátteret Edmund 
Burke-ről és J. S. Millről írt tanulmányaiban Molnár Attila Károly, valamint 
Spencer-tanulmá-nyában Pál Eszter.

Minden kritikám ellenére szeretném leszögezni: a kötetet egészében véve hasz
nosnak és jónak tartom -  itt és most, azaz az 1990-es évek végének, a 2000-es évek 
elejének Magyarországán. Nem örülnék viszont neki, ha mondjuk 15 év múlva is 
(csak) ebből tanulnának az érdeklődők a szociológia kialakulásáról: az egyik megol
dás vagy az lenne, hogy valaki mégiscsak ír egy szociológiatörténeti tankönyvet -  de 
nem okvetlenül; nagyon kockázatos a dolog, itt minden a szerzőtől függ, s Giddens 
Szociológiája kapcsán már magyar nyelven is láthatunk egy jó  példát arra, hogy egy 
amúgy remek szerző is tud rossz tankönyvet írni. A másik, szerintem valószínűbb és 
talán szerencsésebb megoldás is az lenne, ha több monográfia jelenne meg a témá
ban, akár a Kialakulás szerzőitől, az itt megírt tanulmányaik kristálymagva köré 
növesztve. Ehhez -  az itt megjelent szövegeket figyelembe véve -  éppen Felkai Gá
bor tanulmánya lehet a legjobb alap (amelyről talán negatívabb képet festettem itt, 
mint amilyet megérdemelt).
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ANDREI ROTH:
NATIONALISM SAU DEMOCRATISM?
(Nacionalizmus vagy demokrácia?)
Pro Európa Kiadó, Marosvásárhely, 1999

E századvégen újra nagy választás előtt állunk: a modernitás (posztmodemitás) vala
milyen társadalmi, illetve gazdasági formája mellett kell döntenünk, indítja provoka
tív tanulmánykötetét a szerző. Célja a demokrácia és a nacionalizmus közötti ellentét 
bemutatása, a két szemben álló fogalom elemzése a román társadalom példáján.

A könyv címe -  kis változtatással -  tudatosan ismétli meg a román eszmetörté
netben híressé vagy inkább hírhedtté vált szerző, A. C. Popovici: Nacionalizmus és 
demokrácia? című, 1910-ben megjelent művét, erőteljesen szembehelyezkedve an
nak érvelésével és végkövetkeztetéseivel, határozottan a mindennapi élet és a gon
dolkodás demokratizmusa mellett foglalva állást. Roth átfogó kísérletet tesz arra, 
hogy a nacionalizmus és a demokrácia témakörét, történeti és elméleti összefoglaló 
keretében, a román történelmi és aktuális valósággal szembesítve közelítse meg. 
A nacionalizmus vagy demokrácia? nagyrészt a szerző 1990 és 1999 között e témá
ban publikált írásainak gyűjteménye. Ennek ellenére a könyv koherens egészet alkot, 
a benne található tanulmányok pedig egy-egy téma kritikai analízisét képezik, újra
gondolásai egy térségünkben jól ismert tudományos anyagnak, amelyet statisztikai-, 
demográfiai anyagokra építő másodelemzések egészítenek ki. A tanulmányok vezér
fonala a román nacionalizmus elemzése, és annak hatása a kisebbségek és a többség 
életére.

A könyv első része a nacionalizmus, a második a kisebbségek, a harmadik pedig 
a következmények kérdése köré csoportosuló tanulmányokat tartalmazza. A nacio
nalizmus-tanulmányokban Roth a nemzetet és a nemzeti kérdést a modernitás ter
mékének tekinti, amely különböző módon jött létre Európa különböző térségeiben. 
Áttekintve az erre vonatkozó szakirodalmat, a hangsúlyt a keleti térségben kialakuló 
nacionalizmus specifikus voltára, és főként a román nacionalizmusra helyezi. Kelet- 
Európában a „nacionalizmus paradoxonjának” nevezhető jelenség valósult meg, 
amely a modernizációs folyamat késésére adott reflexként értelmezhető, s amelyet a 
késésből fakadó frusztráció és agresszivitás jellemez. Ez hatványozottan érvényes 
Románia esetében, érvel a szerző, ahol a társadalmi, kulturális és gazdasági struktú
rák modernizációja elmaradt, az átvett alkotmányos struktúrák elemei nem stabilak, 
így demokratizmusuk nem teljes, és ahol a nemzeti ideológiában a nacionalizmus 
egyben antidemokratizmust és nyugatellenességet is jelent. A román nacionalizmus 
etnocentrizmusa a nemzet szellemiségének hordozójaként a parasztságot jelöli meg. 
Ugyanakkor az indusztrializmus, az urbánus életmód, a piacgazdaság mint nemkí
vánatos tulajdonságok jelentek meg a közgondolkodásban. Ez a nacionalista anti- 
modernizmus ma is életképes, virulens eleme a román társadalmi gondolkodásnak.
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A könyv második része a romániai kisebbségek (főként a magyar, a német, a zsi
dó és a roma kisebbségiek) történelmével, identitásával foglalkozik, kiegészítve az 
inter- és multikulturalitás vizsgálatával. A több etnikum együttélésének következ
ménye több, mint egyszerű kulturális vagy nyelvi kölcsönhatás. A hosszas történel
mi együttélés során több-kevesebb súllyal mindig az identitás és asszimiláció prob
lémája vetődik fel. Európa keleti felében az interetnikus kapcsolatokat a történelmi 
helyzet problematikussá tette. Ez az állítás különösen érvényes a Romániában élő 
etnikumok esetében, ugyanis a társadalmi-politikai struktúrák túl gyakran változtak 
a történelem folyamán, így a hatalmi arányok hirtelen változása az addig domináns 
etnikumot alárendelt pozícióba helyezte, és fordítva. A szerző ebben a referencia
keretben elemzi az identitás/asszimiláció közötti kapcsolatot, a többség és kisebbség 
viszonyára vonatkoztatva. A román nacionalizmus etnokratikus irányultsága pedig 
minden kisebbség esetében e században végig, néhol erőszakkal is, az asszimilációt 
szorgalmazta. A szerző érzékletesen vezeti végig az identitás/asszimiláció fogalom
páros magyarázatát a magyar, a német és a zsidó kisebbség esetében, elemezve a kü
lönböző identitáselemek épülését, illetve az asszimiláció különböző komponenseit, 
például a vegyes házasságokat.

Kiemelt helyen szerepelnek a romániai zsidó kisebbség helyzetével foglalkozó 
írások (Emancipáció, asszimiláció, zsidó identitás, illetve Ki „hozta be” a kommu
nizmus Romániába? című tanulmányok). Kevés munka született, amely a romániai 
zsidóság történelmi helyzetére ilyen jól megalapozott, statisztikai-demográfiai elem
zést nyújtana. Roth kiemeli azt, hogy a zsidóság esetében az identitás/asszimiláció 
fogalompáros kiegészítendő az emancipáció fogalmával. A vezérfonal pedig az, 
hogy a zsidó kisebbség emancipációja elkerülhetetlenül összekapcsolódik az asszi
miláció néhány aspektusával. A zsidóság emancipációja az a belső, bipoláris fo
lyamat, amely a modern társadalmak kialakulásához szervesen kötődik, és magában 
hordozza az izoláció és autoizoláláció leküzdését is. Az asszimiláció és emancipáció 
kettőssége felelős azért, hogy kettős, sőt hármas identitásról is beszélhetünk e ki
sebbség esetében. A zsidó kisebbség „eltűnése” Romániából, a deportálásokból, a 
ki-vándorlásból, a népesség elöregedéséből, és a következő generációk fokozott 
iden-titásvesztéséből adódik. Ezt a szerző érzékletesen szemlélteti egy kolozsvári 
zsidó család krónikáján keresztül. Kevésbé feldolgozott, de ugyanolyan mértékben 
érdekes a zsidó kisebbség szerepe és részvétele a második világháború utáni köz
vetlen korszakban, a román kommunista pártban. A román közgondolkodásban erő
sen él az a „képzet”, hogy a „zsidó hozták be a kommunizmust”, így ez erős forrása 
az antiszemitizmusnak. Ez az elgondolás azt emeli ki, és használja exkluzív módon, 
hogy a kezdeti periódusban a román kommunista mozgalomban túlreprezentált, 
aránytalanul nagy volt a zsidó kisebbségiek aránya. A szerző ellentételezésként 
hangsúlyozza, hogy az ilyen típusú érvelés félrevezető lehet, ugyanis nemcsak a 
zsidó kisebbség volt aránytalanul képviselve, hanem a magyar kisebbség is, vagy, 
hogy a zsidóság túlreprezentált volta ugyanúgy megnyilvánult a gazdasági életben, 
az urbánus életmódot képviselők körében, mint a második világháború emberveszte
ségei között. Ugyanakkor ez a „túlreprezentáltság” egyre inkább, és intenzíven 
„romlott le”, ugyanis a román kommunista párt az etnikai homogenizációt tűzte ki 
céljául, nemcsak a párt sorain belül, hanem az egész társadalmi életre nézve. A 
kommunizmus mellett való döntés motívumai között a zsidóság esetében megemlíti
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az eredeti ideológiával való szimpatizálást, amennyiben az internacionalizmust tűzte 
zászlajára, és a társadalmi igazságosságot hirdette. Az ideológia azonban utópiának 
bizonyult -  hasonlóan a kommunizmus fasizmussal szembeni választásához. Ez az 
oka annak, hogy a kommunista párt zsidó tagjai nagyon hamar kiábrándultak, és 
gyors ütemben szakítottak a kommunista mozgalommal.

A harmadik részben a szerző megpróbálja összegezni mindazon valós, illetve 
potenciális következményeket, amelyeket a nacionalizmus speciális romániai meg
jelenési formája hozhat a kisebbségek, és az egész román társadalom életébe. Itt 
főként két gondolatkörre fókuszál, az egyik az emigráció, mint szimptomatikus je 
lenség, a másik az integráció, a modernizáció és a demokrácia kérdésköre. Az emig
ráció fontos téma, szociális probléma a román társadalomban, ugyanis a második 
világháborútól napjainkig az országot elhagyók száma egymillió körül mozog, és 
egyes kisebbségek szinte teljesen „eltűntek”. A német és a zsidó kisebbségekről van 
szó. E két kisebbség esete közös tartalmakat rejt, ugyanis a masszív, majdnem teljes 
kivándorlás „sikeressége” a hasonló helyzetnek köszönhető. Roth megfogalmazása 
szerint a befogadó „anyaországok feltételek nélkül, energikusan támogatták a saját 
etnikumhoz tartozók bevándorlását” . A magyar és a roma etnikum esetében a kiván
dorlási esélyek jóval korlátozottabbak. Az erdélyi magyarok emigrációja a háború 
utáni időktől napjainkig mindig a magyar állam attitűdjeitől, a román társadalom 
belső helyzetétől és a két ország közötti kapcsolatoktól függött. Annak ellenére, 
hogy a kivándorlási folyamat jelentős e kisebbség esetében is, ez mégsem vezetett 
a teljes vagy majdnem teljes eltűnésig. A szerző azonban megkockáztatja azt a felte
vést, miszerint ha a magyar kisebbség kivándorlási körülményei hasonlóan alakultak 
volna a német, illetve a zsidó kisebbségekéhez, akkor ugyanaz a jelenség érvénye
sült volna. Az emigrálás motivációi között a politikai-ideológiai, a gazdasági, a tár
sadalmi immobilizmust, és a kommunista-nacionalista rendszer etnocentrizmusát 
jelöli meg. Igaz az a tény is, hogy a kivándorlás nagy mértékben köszönhető a ro
mán állam mindenkori homogenizáló törekvéseinek. A romániai kisebbségek a gaz
dasági ellehetetlenülés többség által is osztott helyzete mellett az asszimiláló, homo
genizáló törekvések célpontjai is voltak az elmúlt évtizedekben. A társadalmi 
homogenizáció kommunista ideológiája az összes különbözőség eltüntetését tűzte ki 
célul. A könyv utolsó tanulmánya mindezek jegyében azt taglalja, hogy a román 
társadalom milyen eséllyel indul az euroatlanti integrációban, és hogy a jelenlegi 
helyzetből kiindulva elképzelhető-e egy erre vonatkozó optimista forgatókönyv. 
Mintegy válaszolva erre a kérdésre, Andrei Roth a belső stratégiai problémákat 
a gazdasági, politikai és mentalitásbeli modernizációs problémákban jelöli meg. 
Nacionalizmus vagy demokrácia? Ez a választás két alternatívája. A könyv tanulmá
nyai a demokrácia mellett érvelnek.
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SZERVEZETI KULTÚRA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
Vízügy a változó Magyarországon

Az MTA Szociológiai Kutatóintézet (Kertek 2000 Kiadó) 1998-ban kiadott tanul
mánykötete gyakorlatilag az egész magyar vízügyi irányítás történetét átfogó munka 
még akkor is, ha konkrét vizsgálódási területe a Dégen-korszaktól a vizsgálat lezárá- 
sánák időpontjáig tart. Ez utóbbi pontos időpontja sajnos nincs feltüntetve, bár az 
előszó, illetve a mellékletek még 1998-as évszámot jeleznek,.ezt azonban megkér
dőjelezi az a tény, hogy a vízügyi törvényről -  amely megelőzi ezt az időpontot -  a 
kutatás csak jövő időben tesz említést.

A tanulmányt a hazai szervezetszociológia ismerői, jeles szakértői, oktatói 
jegyzik.

A szerzők idejében tudatják az olvasóval, hogy az MTA Társadalmi Konfliktusok 
Kutatóközpontja az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából 1991 óta folytat 
kutatói és tanácsadói tevékenységet a vízügyi ágazatban. Jelen kutatás középpontjá
ban a magyar vízügy átalakulásának szervezetszociológiai irányultságú elemzése 
állt. A tanulmánykötet főcíme (Szervezeti kultúra és kommunikáció) és alcíme 
(Vízügy a változó Magyarországon) akár felcserélhető is volna egymással. A vízügy 
nem kisebb hangsúllyal jelenik meg, mint a tanulmányozás szempontjait szolgáló 
keret. A nagy árvizek, belvizek elleni védekezésekre a tanulmányban megszólalók 
közül szinte mindenki emlékszik és hivatkozik, nem beszélve arról, hogy az ötvenes, 
hatvanas, hetvenes években kimunkált szervezeti kultúra ma is jelen van a vízügyi 
szervezetben, az akkor megfogalmazott normák és értékek máig érvényesek a víz
ügyi szolgálat minden egységére és szereplőjére.

Rozgonyi Tamás, a kutatócsoport vezetője az előszóban mindenkinek ajánlja 
a könyvet. Úgy véljük, joggal: akik érdeklődnek a magyar vízgazdálkodásért felelős, 
legendás múltú szervezetnek a története és küzdelmekkel tarkított, bizonytalan jele
ne iránt, azoknak jó  szívvel ajánlható ez a kötet. A tanulmány magas színvonalú és 
hézagpótló, minden további kutatás számára forrásmunkaként kezelendő. Ezért is 
fontos rámutatni néhány olyan szempontra, amely némi korrekciót igényel.

Rozgonyi Tamás előszavában két olyan axiómaként kezelt megállapítást tesz. 
mely a későbbiek során szinte minden fejezetben visszatér, és számos szervezeti 
anomáliát azok következményeiként értékel. Ezek egyike annak leszögezése, hogy a 
vízügy és a környezetvédelem kettéválasztásában politikai- és érdekszempontok 
domináltak, és e kettéválasztást szakmai és igazgatáslogikai érvekkel alátámasztani 
nem lehet. Megítélésünk szerint ez a megállapítás c^ak részben állja meg a helyét.

Kétségtelen, hogy a környezetvédelem bölcsője a világon mindenütt valahol 
a vízügyek környékén ringott. Mióta azonban messze kinőtte a vízminőség-védelem 
kizárólagos cipőjét és tématerületei a légszennyezéstől a hulladékkezelésen át az 
épített környezet műemlékvédelmi feladatköréig terjednek, nehéz lenne ráhúzni a 
vízügy társminisztériumi szükségszerűségét. Irányítástechnikai szempontból pedig 
igen eltérő feladatokkal találjuk magunkat szembe. Míg a környezetvédelem alap-
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vetően szabályozási feladatok ellátását jelenti, melynek realizálója az ipar, a mező
gazdaság, a közlekedés és persze a vízügy is, addig a vízgazdálkodás egy nagyrészt 
kizárólagos állami tulajdonban lévő korlátos természeti erőforrással való gazdálko
dást jelent. Érdekes módon ez utóbbi adottság a nem mindenben a legszerencséseb
ben megoldott kétszintű (párhuzamos: Minisztérium, illetve OVF) irányítás fenn
tartásának indokoltságára ad okot a tanulmány készítőinek.

A másik, sok valós elemet tartalmazó axióma az ún. Bős-Nagymaros szindróma, 
mely minden, a vízügyet ért negatív hatás egyik ősokaként szerepel. Éppen szocio
lógiai szempontból lett volna tanulságos annak a felvetése, hogy a vizesek begu- 
bózása, a megváltozott (tulajdon)viszonyok közepette felvetődő problémák megol
dásának, illetve offenzív megközelítésének elmaradása, a sérelmi politika előtérbe 
kerülése mennyire erősítette azt a Bős-Nagymaros okozta benyomást, hogy az egész 
szakma szemben áll a rendszerváltozással. Pedig volt esély ennek elkerülésére. Az 
egyik interjúalany megállapítása különösen figyelemre méltó: „Dégen után a víz
ügyet úgy titulálták, mint a Horthy-rendszer utolsó bástyáját, mert Dégen nem a 
származást, nem az előéletet, hanem a szakértelmet nézte, és sok jó  szakembert ho
zott a vízügybe. Ma, 15 év múlva a Kádár-rendszer utolsó bástyájaként emlegetnek 
bennünket azért, mert a szakmát és nem a politikai kurzust szolgáljuk.”

A tanulmány maga négy fejezetre oszlik. A fejezetek egymástól elkülönítve is 
értékelhetők, hiszen csak a változó idő koordinátarendszerében következnek egy
más után.

Az első fejezet lényegileg a Dégen-korszak politikai és szakmai értékelését fog
lalja magában. Papházi Tibor nevéhez fűződik ennek a korszaknak, a Dégen-hagya- 
téknak a feldolgozása. Bátor, korrekt munka, ideje volt „helyére tenni” ezt az idő
szakot. Adatai sokban megkönnyítik mindazoknak a munkáját, akik a magyar víz
ügy és infrastruktúra fejlődésének történetét kutatják. Az objektív bemutatás ellenére 
mégis sajátságos az a beállítás, mely szerint a bukás lassan már elkerülhetetlen volt, 
mert Dégen Imre az ellene indított pártvizsgálat nélkül is „leszálló ágba” került. Ezt 
elsősorban a csökkenő vízügyi költségvetési forrásokkal támasztja alá a tanulmány. 
Érdemes megemlíteni, hogy ez az időszak az olajárrobbanás(ok) időszaka, amikor az 
egész népgazdaságban a recesszió jelei mutatkoztak, ha ezt akkor nem is nevezték 
a nevén. Önmagában a csökkenő pénzügyi forrás még nem jelenti az ágazat leérté
kelődését és az irányítás gyengülését.

Ugyanakkor az elemzés két figyelemre méltó tényt'nem említ: az egyik a szak
embergárda kiválasztásának sajátos vetülete, a másik egy, a hetvenes évek közepén 
jelentkező politikai körülmény. Valós adat, hogy Dégen a kiválasztásnál nem nagy 
empátiával kezelte a pártbizottságok káderpolitikai jogosultságait. Tény, hogy ezzel 
három legyet is ütött egy csapásra. A dokumentumok ebből mindössze egyet mutat
nak be, nevezetesen a jó  szakemberek vízügybe áramlását és viszonylag ütőképes 
pozícióba kerülését. Ugyanakkor Dégen ezzel megvásárolta a „deklasszált” elemek 
hihetetlen intenzitású munkaerejét is, hiszen az érintettek nagyon jól tudták, soha 
sehol másutt a szocialista Magyarországon ilyen állásokba nem kerülhetnek.

A harmadik, nem elhanyagolható körülményként meg kell említeni, hogy ezek 
a produktív emberek soha nem veszélyeztették Dégen pozícióját, mert politikai ér
telemben megbízhatatlanok voltak. A Dégen elleni fellépés időzítését a hetvenes 
évek közepén a káderpolitikában csendben végrehajtott, enyhén antiszemita ízű
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hullám is lehetővé tette. Ez volt az az időszak, amikor még a kerületi pártbizottságok 
munkatársai közül is vállalatokhoz száműzték a zsidó származásúakat, hogy minél 
távolabb kerüljenek a politikai döntéshozatali helyektől.

A másik fontos ok: patrónusainak elvesztése. Dégen politikai kapcsolatai a legfel
ső körökig, egészen a Politikai Bizottságig terjedtek. Kiváló kapcsolatait és a politi
kai lehetőségeket sikeresen használta ki a vízügyes szakma érdekében, ugyanakkor 
kivédte a direkt politikai nyomást. „Dégen a vízügyi politikát képviselte a kormány
ban, míg utódai a politikát képviselték a vízügyben.”

Szakmai tekintélye részben a nagy árvizek sikeres elhárítása következtében 
megingathatatlan volt, emellett tudatosan törekedett arra, hogy az ágazat minél 
önállóbb legyen és minden, a vízgazdálkodással összefüggő kérdésben az Országos 
Vízügyi Hivatal szava legyen a döntő.

Dégen Imre tevékenyen részt vett az új gazdasági mechanizmus előkészítésében. 
A hetvenes évek közepén ennek a reformgenerációnak a félreállítása folyt (Fehér 
Lajos, Nyers Rezső), majd Dégen következett a sorban. Nem csak úgy egyszerűen 
elfogyott, elkopott Dégen politikai „hinterlandja”, hanem tudatosan félreállították.

A vízügy ura túl hatalmassá nőtte ki magát az eltelt húsz év alatt, semhogy meg
maradhatott volna ebben a kivételezett helyzetében. „A vízügy egy aránylag kicsi 
csapat, jól szervezettek, majd kiheverik” -  mondták. Hát nem heverték ki. Dégen 
eltávolítása után a vízügyi ágazatot a stagnálás, majd a folyamatos hanyatlás idősza
ka, napjainkban pedig a bizonytalanság jellemzi.

„A vízügyi szolgálat politikai megítélése olyan tragikussá vált, hogy amikor há
rom vagy négy évvel ezelőtt a Hidrológiai Vándorgyűlés szegedi összejövetelén az 
ünnepi beszédet Göncz Árpád köztársasági elnök mondta, és pártfogásába vette 
a vízügyi szolgálatot, ezt a beszédet egyetlen országos napilap sem volt hajlandó 
leközölni. Hát ez tragédia.”

Két adalék ehhez: Göncz Árpád fia vizes (alap)képzettségű, a Hidrológiai Társa
ság később keretes cikkben, azaz fizetett hirdetésben tudósított vándorgyűléséről.

A második fejezet a rendszerváltozás után kialakított Országos Vízügyi Főigaz
gatóság szervezetszociológiai elemzését tartalmazza. A már korábban említett két
szintű irányítás problémái mellett rendkívül tanulságos mind az 1991-es, mind a két 
év múlva megismételt interjúsorozat, melynek egyik eredménye, hogy az OVF szer
vezeti egységei közül a Közgazdasági Főosztályt minősítették a megkérdezettek a 
legbefolyásosabbnak, míg a középirányítás talán nemzetgazdaságilag egyik legfon
tosabb szakterülete, a vízgazdálkodás csak a hetedik helyre került. Bár a piaci viszo
nyok a közgazdasági vonatkozások előtérbe kerülését sokban megmagyarázzák, egy 
szakhatóság esetében a szakma leértékelődése funkcionális zavarként is felfogható.

Külön érdekessége a tanulmánynak, hogy a vizesek nosztalgikus érzülete milyen 
sokszor jelenik meg Kasszandra-i jóslatként: majd ha megint lesz egy nagy árvíz! 
„Éppen a nagy árvizek tudatosítják a vízügy társadalmi fontosságát. Nem kívánják, 
de szinte bizonyosra veszik, hogyha ismét egy nagy természeti katasztrófa követ
kezne be, az nagyban hozzájárulhatna a vízügy rehabilitálásához.”

Ugyanakkor aggódnak is. „Nemigen tudja senki, hogy milyen állapotban vannak 
a védművek, a gátak, a berendezések, inkább csak találgatják, hogy hol, melyiknél 
lehetnek olyan problémák, amelyek -  akár az elhanyagolás, a karbantartás hiánya, 
akár a műszaki és erkölcsi elavultság miatt -  veszélyt hordoznak. Nagy gond az.
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hogy a csatornák karbantartása ma igencsak elhanyagolt. Eliszaposodnak, s ezért 
meghatározott időként rekonstrukció alá kellene vonni őket, s az iszapot eltávolítani 
belőlük. Nagyon nagy a lemaradás, majdhogynem a működőképességet kérdőjelezi 
meg. Ez ugyan vízügyi feladat, ugyanakkor nincs rá pénz. A tulajdonosváltás és a 
termelőszövetkezetek átalakulása után a kisebb csatornákkal senki sem törődik.”

Az 1999-es ár- és belvízhelyzet mintha ezeket fátumszerűen beigazolni látszanék. 
Aligha vitatható el, hogy egy korábbi vízügyi munkaszervezet és szervezettség, 
a karbantartási-fenntartási munkák tervszerű elvégzése e károkat milliárdos nagy
ság-rendekkel mérsékelhette volna. (Az már valóban csak zárójelben jegyezhető 
meg, hogy a vízügy most is elmulasztotta szakmai érdekérvényesítését!)

A harmadik fejezet alkalmat teremtett Török Gábornak, hogy bemutassa a szer
vezeti kultúra értelmezését, részletes elméleti alapokat teremtve annak vízügyi al
kalmazhatóságát illetően. E fejezetben ismét megjelenik a vízügy és a környezetvé
delem szétválasztása után tapasztalható ellenségeskedés a két terület művelői között. 
A legtöbben ezt nehezen magyarázhatónak vélik, mert -  mint a tanulmány is meg
állapítja -  a környezetvédelemben dolgozó szakemberek nagy része vizes alapkép
zettségű. Érdemes volna annak vizsgálata, hogy a környezetvédelmi tárcához átiga
zolt vizesek milyen beosztásokban dolgoztak eredeti szakmájukban, és mennyire 
motiválta magatartásukat a leértékeltség, a félreállítottság érzete. A szervezeti kultú
ra elemzése alapján levezetett megoldási javaslatok egy megújuló vízügyi szervezet 
számára sok figyelemreméltó gondolatot, lehetőséget villantanak fel.

A negyedik fejezet a tanulmány készítésekor a még csak törvényjavaslat formájá
ban létező vízügyi szabályozással foglalkozik. Abból a szempontból jelent érdekes
séget, hogy mára tetten érhető, mi valósult meg és mi maradt későbbi szabályozásra 
azokból a javaslatokból és észrevételekből, melyeket még a parlamenti vita előtt az 
érintettek megtettek.

A sokféle társadalmi hatáselemzés végkicsengése nem túl biztató: „...Az várható, 
hogy a hiányzó területeken a tapasztalatok megmaradnak lokálisnak és atomizáltnak, 
ezért több helyen további konfliktusok valószínűsíthetők a törvény bevezetése utáni 
években is.”

Talán szerencsésebb lett volna az irodalomjegyzéket egységesen az egyes fejeze
tek végén vagy a kötet legvégén elhelyezni. így könnyebben áttekinthető lenne 
a feldolgozott és ajánlott bibliográfia.

A Melléklet -  benne Bős-Nagymaros kronológiájával és a Függelék jól tá
masztja alá, és hasznosan egészíti ki a tanulmányt. A közölt dokumentumok termé
szetesen az informális csatornákon áramló utasításokról és döntésekről nem adhat
nak tájékoztatást, bár az ördög gyakran éppen ezekben a részletekben van elrejtve. 
Számunkra talán örökre.
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Gál, Róbert Iván
Soft Budgetary Constraint, the Handling of Contracts 
and Notorious Unreliability

According to Fukuyama, the creation o f confidence needed to co-operation belongs 
to that twenty per cent o f social phenomena we are unable to account for by the 
terms of rational decisions. Therefore social scientists often define the phenomenon 
in question by the concepts of culture, socialisation, mentality, or habitus. Such 
explanations, however, become clumsy when they have to explain social change, 
particularly rapid changes. Whereas during the period between 1988 and 1993, 
studied by the paper, the reliability o f contracts has significantly improved, the 
handling techniques o f contracts have been transformed. How would it be possible 
to achieve such a rapid change in habitus, or mentality, how could re-socialisation 
be so fast? And why would these changes point particularly in the direction o f the 
improvement o f contractual discipline?

In order to avoid the possible stumbling blocs, we have tried to drop explanations 
based on a certain constellation, the „it is just like this and not that” o f preferences. 
We have construed such a model in which individual actions derive from the 
rational calculations o f  the persons involved. The changes to be explained were not 
deducted from the changing preferences but we have attempted to find such 
environmental variables influencing the decisions of actors, the changes o f which 
may have caused the changes in the behaviour of contracting parties and in the 
contracts themselves. This variable was found in the softness, or hardness of the 
budgetary constraint, that is in the presence, or lack of presence o f a third actor 
behind the contracting parties, or, who can be utilised by them.

Simonyi, Agnes
Competitiveness by the Welfare System and Public Goods

Following the political, economic and social transformation in Hungary, the socially 
most sensitive problems of the cost of wages and welfare provision raise the issue of 
the safeguarding and financing of social provision, the changes o f the level of state 
support and services, the modification o f the social functions o f places o f work and 
the welfare role of economic organisations. The research presented in the paper has 
mapped the views o f the top managers o f competitive big enterprises in relation to 
such different developments of welfare provision like the reforms o f social and 
health care, education and vocational training, the insurance of the unemployed, 
allocations to families and work-related perquisites. The experiences presented show 
that the management o f  the competitive segment of the economy attributes great 
significance to the quality of human resources, therefore they consider it important 
in several fields -  such as health care, vocational training, or housing -  to increase
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public expenditure. From the angle of economic actors it is the welfare system 
offering those public goods which are the resources as well as cost of their 
competitiveness and by the results o f which, leading to innovation, creativity, 
responsibility, they are able to face global competition.

Devi Sacchetto
Actors of Fashion: Italian Companies in Hungary

The paper presents a research dealing with the experiences o f  the investment of 
Italian textile and garments industry, based on specific chains o f a putting-out 
system, in Hungary. In the fashion branch o f the Italian economy the main actors of 
international expansion are those suppliers and traders who have emerged from the 
sphere of small entrepreneurs and independent producers, showing an incredible 
growth in the North Italian areas. This type of the system o f international 
subcontractors is able to maintain the flexibility o f the production processes o f 
manufacturers and it is even able to reduce costs, basing its production on external 
outwork, including Hungarian partners. The paper presents such actors of the Italian 
putting-out system like the independent merchant-entrepreneurs, the so-called 
'travelling' technicians who have acquired professional experience in manufacturing 
firms, and the managers employed here. The paper also describes their tasks in 
operating the Hungarian companies. The research has repeatedly found that in this 
low-pay branch Hungarian labour had shown resistance towards the system of 
division of labour, based on strict specialisation o f the Italian companies, which has 
restricted their autonomy at work and their internal communication in the place of 
work.

Csákó, Mihály-Berényi, Észter-Bognár, Eva-Tomay, Kyra 
Political Socialisation in Hungary in the 90s

This is the first publication in Hungarian o f the results of the series of research done 
by the students o f sociology o f ELTE University on the basis of three data 
collections among seventh-form pupils o f primary schools in the 90s. The research 
was focused on the initial degrees o f political interest and on its specific 
determinants, mostly on the basis o f Annick Percheron's theory. We have found 
some difference in the degree of interest (measured by direct questioning and edited 
variables) between boys and girls, and between the pupils o f schools in housing 
estates/slum areas/elite ones. During the 90s political interest, and political activity 
in particular, were decreasing among the young teenagers. The political interest of 
parents seems to be the most decisive determinant of all. Attitudes towards 
differentness are strongly positive in respect o f the great Western nations, they are 
often negative towards Gypsies, but they are only weakly related to the other 
variables o f political socialisation. The experiences of the research correspond to 
Pecheron's hypothesis, that the process o f political socialisation goes parallel to the 
fullest possible integration into the adult world.



S z e r z ő i n k  f ig y e lm é b e !

A Szociológiai Szemle szakmai folyóirat, amely tudományos elemzéseket, ismerteté
seket és a szociológiai tudomány életével kapcsolatos publikációkat közöl.

1. A beküldött és a lap jellegének megfelelő írásokat szakértők bevonásával 
a Szerkesztőség bírálja el.

2. A közlésre benyújtott tanulmány még nem publikált és más folyóiratnál elbírálás 
alatt nem lévő, eredeti írásmű lehet.

3. A tanulmány szövegét nyomtatott kéziraton kérjük leadni, kb. egy ív terjede
lemben. A/4-es méretű papíron, széles margóval, kettes sortávolsággal. Kérjük mel
lékelni a kéziratfájlt floppyn MS-Word for Windows 2.0 vagy MS-Word for Win
dows 6.0 formátumban, továbbá közölni az összes elérhetőségeiket (munkahely- és 
lakáscím, telefon, fax, mobil, e-maií) is. Kérjük, hogy a tanulmányhoz magyar és 
angol nyelvű rövid összefoglalót küldeni szíveskedjenek.

A közlésre elfogadott tanulmányokat a szerkesztőség az Interneten is hozzáférhe
tővé teszi.

4. A szöveg első lapja a címlap, amelyen csak a szerző(k) neve, a cikk címe (alcí
me) szerepeljenek és az esetleges köszönetnyilvánítások *-gal jelölt lapalji jegyzet
ben.

5. A szövegtörzshöz csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a főszö
veghez fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket stb. Pusztán irodalmi hivatkozásokat 
tartalmazó lábjegyzetek ne legyenek. Az irodalmi hivatkozások a főszövegben sze
repeljenek a következő formában:

ha a hivatkozott mű szerzője szerepel a szövegben, a név után zárójelben legyen 
a hivatkozott mű megjelenésének éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), 
például: MacIntyre (1967:35);

egyéb esetekben (idézet stb.) zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve, a megjelenés 
éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszánt(ok), például: (Roth-Schluchter
1979:35).

El kell kerülni az „i. m.’\  „i. h.” típusú hivatkozásokat.
6. A szövegben szereplő táblázatokat számozva, címmel ellátva kérjük. A táblá

zatok címe, az oszlopok és sorok megnevezése, a magyarázatok a cikk nyelvén 
íródjanak. Nem fogadjuk el tehát az adatelemző, adatfeldolgozó programokból kike
rült nyers, szerkesztetlen, a szövegbe pusztán beillesztett táblázatokat. Amennyiben a 
szerző ábrát kíván közölni, ezt külön lapon, a kívánt formában megrajzolva kérjük 
leadni.

7. A szövegtörzs után, külön lapon kezdve kérjük az irodalomjegyzéket. Az iro
dalomjegyzék a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a szövegtörzs
ben és lábjegyzetben hivatkozott teljes irodalmat olyan módon, hogy a szövegbeli 
hivatkozásokat az irodalomjegyzékben azonosítani lehessen. Az irodalomjegyzék ne 
tartalmazzon a szövegben nem hivatkozott müvet. Az irodalmi hivatkozások három 
alapformája a következő:

könyv: szerző(k), megjelenés éve: a mű címe, a kiadás helye: a kiadó neve; 
folyóiratcikk: szerző(k), a megjelenés éve: a cikk címe, a folyóirat neve (az év

folyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezdő és befejező oldalszáma;
gyűjteményes kötetben szereplő cikk: a szerző(k) neve, a megjelenés éve: a cikk 

címe. In: a gyűjteményes kötet szerkesztőjé(i)nek neve (szerk. vagy ed(s), vagy 
Hrsg.), a kötet címe, a kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásmű kezdő és 
utolsó oldalszáma.



OTKA pályázatok
Az 1999-ben beérkezett szociológiai pályázatok eredményei, 
a Szociológia Szakzsűri tapasztalatai és bírálati szempontjai

A Szociológia Szakzsűri 1999. október 22-én összehívott ülésén hozta meg döntését 
az 1999-ben beérkezett szociológiai pályázatok támogatásának elbírálásáról.

Az ülésen megjelent zsűritagok: Örkény Antal. Sik Endre (elnök). Szántó Zoltán, 
Tardos Róbert, Tibori Tímea és Utasi Ágnes. Az ülésről igazoltan volt távol Meleg 
Csilla, Rudas Tamás és Szirmai Viktória. A zsűri a beérkezett 40 pályázatból össze
sen 23-at javasolt támogatásra, ami a pályázatok 57,5 százalékát teszi ki.

Az OTKA Társadalomtudományi Kollégiuma rendelkezésére álló pénzügyi keret 
akkor tekinthető véglegesnek, ha az Országgyűlés elfogadta a 2000. évi Költség- 
vetési Törvényt és az OTKA Bizottság jóváhagyta a felosztható keretet. Ennek 
függvényében a Szociológia Szekcióban szétosztott 23 680 eFt még módosulhat.

A támogatásban részesülő pályázatok három csoportba sorolhatók a zsűri bírálati 
elvei alapján:
1. Azokat a pályázatokat, melyek szakmailag megfeleltek, a költségvetésük arányos 

és indokolt volt, a zsűri a teljes összeggel támogatta. (Lásd I . a. táblázat)
2. Azokat a pályázatokat, melyeknél a kutatási téma szakmailag megfelelő, de az 

ehhez párosuló költségek túlméretezettek voltak, a zsűri csökkentett költségve
téssel támogatta, és a pályázatban vállaltak maradéktalan teljesítését feltételül 
szabta. (Lásd 1. b. táblázat)

3. Azon pályázatok esetében, melyeknek csak egy részterületét támogatta zsűri, az 
adott részterülethez a pályázati tervben megjelölt igényt teljes mértékben oda
ítélte. (Lásd 1. c. táblázat)

A támogatott pályázatokat a táblázatok név. kutatási téma és javasolt futamidő sze
rint tartalmazzák.

A zsűri tapasztalatai és bírálati szempontjai:
1. Az idén nem volt olyan pályázat, amire ne érkezett volna opponensi bírálat. 

A beérkezett opponensi bírálatok szakszerűbbek és kritikusabbak voltak.
2. A zsűri új adatfelvételt tartalmazó pályázatokat csak jól megindokolt esetben 

támogatott.
3. A pályázatok között voltak túlzott igények, illetve túlméretezett kutatási költség

tervek, ezért a szakzsűri nem minden esetben tudta érvényesíteni azt az elvet, 
hogy az arra érdemes pályázatokat a kért összeggel támogatja.

4. Ezeket a gondokat a zsűri úgy oldotta meg, hogy a pályázatból kiválasztotta 
a számára meggyőzőnek és fontosnak tűnő részt, és annak teljesítésére kérte fel 
a pályázót. Számos esetben viszont, a túlzott igények lefaragása mellett hang
súlyozta, hogy a lefaragás ellenére az egész tervet megvalósítandónak tekinti.

5. Empirikus adatfelvételt támogatása esetében a zsűri a pályázat teljesítési krité
riumaként a zárótanulmány és az empirikus felvétel adatainak együttes leadását 
kötötte ki, mellyel hozzájárul a közpénzen keletkezett tudományos eredmények 
OTKA archívumon keresztüli -  nyilvánossá tételéhez.

6. Azokat a kutatókat, akik korábbi pályázataik zárótanulmányát nem fogadta el a 
zsűri, a pályázati rendszerből ideiglenesen kizártnak tekintette, s egyben eljuttatta 
állásfoglalását az OTKA Bizottságnak, mely szerint ilyen esetekben új záróta
nulmány készítését, illetve -  annak hiányában -  a pályázati összeg visszautalását 
javasolja.

Budapest, 1999. november 3.

Sik Endre (zsűrielnök)
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Név Kutatási téma Futamidő (év)

1. a. táblázat
Csepeli György Etnikai-nemzeti többség-kisebbség viszonyok 

a Kárpát-medencében
2

Fónai Mihály Az értelmiségkép változásai a posztszocialista 
átmenet publicisztikájában

2

Gazsó Ferenc A társadalmi makrofolyamatok 
generációs hatásai és következményei

3

Hidy Péter A művelődésszervezői pályakép 3
Karády Viktor Iskolázottsági egyenlőtlenségek a századfordulón 4

Kuczi Tibor Vállalkozás és kultúra: a piacgazdaság 
kisvállalkozói konstrukciója

4

Moksony Ferenc A magyarországi öngyilkosságok 
területi szempontú vizsgálata

3

Szalai Júlia A kisebbségi viszonyok és a szociális 
kérdés összefüggései az ezredforduló 

magyar társadalmában

2

Tardos Róbert A Szociológiai Szemle folyóirat támogatása 2

1. b. táblázat
Csanádi Gábor Szuburbanizációs folyamatok 

a kilencvenes években
3

Fokasz Nikosz Kaotikus fejlődés és ff aktái mintázatok 3
Füstös László A háttér-változók értéktípusokra gyakorolt 

hatásának tesztelése 24 ország esetében 
(LVPLS modellezés)

2

Kertesi Gábor A cigányság gazdasági és társadalmi helyzete 
Magyarországon

О
J

Ladányi János Szociális és etnikai alapon létrejövő 
lakótelepi szegregáció alakulása Budapesten, 

különös tekintettel a posztkommunista 
átalakulás időszakára

4

Lengyel György Társadalmi trendek és jelzőszámok 2

Tibori Tímea Kulturális- és médiaszakemberek életstílusa 
(érték- és magatartásvizsgálatok)

О

1. c. táblázat
Andor Mihály Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede 3
Falussy Béla Életmód-időfelhasználás 2000 3
Hamar Anna Szövetkezés Magyarországon az ezredfordulón 2
Huszár Tibor A Kádár-rendszer represszív jellege és intézményei, 

a poszt-sztálini pártállami struktúrák nyitottság 
és zártság szerinti árapály mozgása

3

Kovács Katalin Egy rendszerváltó mezőváros 2
Nyilas Mihály Az emberi jogok érvényesülésének problémái 

a magyar humánszolgáltatásokban
2

Rudas Tamás Hiányos adatállományok statisztikai elemzése 2
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TANULMÁNYOK

N ém edi D énes

A SZOCIOLÓGIA EGY SIKERES ÉVSZÁZAD UTÁN

Az előadás címe szándékosan kétértelmű. Úgy is értelmezhető, hogy a szociológiá
nak volt egy sikeres évszázada, s ennek már vége, s úgy is, hogy a szociológia sike
resen szerepelt az elmúlt évszázadban, és ez a sikertörténet folytatódik. Úgy gondo
lom, ma még mindkét állítás védhető, mert nem ismerjük a történet folytatódását. A 
lehetőségek felmérésével kell megelégednünk.

Miért volt sikeres a XX. század a szociológia számára? Bő száz évvel ezelőtt a 
szociológia neve sokak számára már ismerős volt (Magyarországon is), de maga a 
tudomány (a szó intézményes értelmében) ténylegesen nem létezett. A XIX. század 
kilencvenes éveitől próbálkozott néhány egyetem az új tudomány bevezetésével,1 s 
a professzionális szociológusok, azaz a szociológiából élők száma az előző század- 
fordulón nem érte el az egy tucatot. (Önjelölt szociológus természetesen sokkal több 
volt.) Komoly szakmai folyóirat a századfordulón még csak egy volt (az American 
Journal o f Sociology). Ma -  jellemző módon -  a szociológiában sem a tanszékek, 
sem a professzionális szociológusok, sem az egyetemi hallgatók, sem a folyóiratok 
számára nem érhetők el megbízható összefoglaló adatok. A szakmai folyóiratok 
száma biztosan 1000 fölött van (csak az USA-ban több mint 200 [S. P. Turner-J. H. 
Turner 1990: 159]), a szociológiából élők száma a közepes méretű és fejlett orszá
gokban több ezer,2 a világban tehát biztosan van egy közepes városra való szocioló
gus kollégánk, a tanszékek számára még becslést is nehéz adni, a szociológus hall
gatók száma pedig csak százezrekben mérhető. Mi több: számos olyan szociológus 
van, aki a szélesebb értelmiségi közönség körében is sikert aratott, akinek a könyvei 
majdnem bestsellerek. Csak néhány, az ízlésemet tükröző példa: Habermas, 
Bourdieu, Beck, Giddens, Castells, Boltanski. Minden rendben lenne?

Ha felébredne Émile Durkheim, biztosan elégedett lenne sok mindennel. Minde
nekelőtt: a szociológia sok jó, eléggé biztos ténnyel rendelkezik. Nincs talán olyan 
területe a társadalom életének, amelyről ne gyűjtött volna információkat a szocioló
gia, s ezek az információk ma sokkal jobban kezelhetők, értékelhetők, elemezhetők, 
mint amiről Durkheim valaha is álmodott. Ami viszont a következtetéseket illeti, 
biztosan ráncolná a homlokát. Hol vannak a törvények, az oksági összefüggések, 
amelyek megállapítása a tudomány feladata? Mire való a tények gyűjtése, ha belőlük 
nem tudunk szilárd elméleteket felépíteni? Miért váltják egymást olyan gyorsan az 
elméleti divatok? IVJiért nincs még nyomokban sem egy olyan közös elméleti orien
táció, amely előkészíthetné a „Nagy Szociológiai Elméletet”? Szükséges-e, hogy

\ Bordeaux 1887-ben, Chicago 1893-ban, a New York-i Columbia a kilencvenes években.
2 Egy Németországra vonatkozó (talán túlzó) becslés a nyolcvanas évekre 15 000-et ad meg. 

ennek körülbelül egy tizede a felsőoktatásban (Weymann 1990: 208).
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egy-egy szakterület 10-15 évenként új meg új paradigmák felé forduljon? -  kérdez
né. (Bár a paradigma szó jelentését aligha értené pontosan.) S valóban, ha összevet
jük, hogy Durkheim milyen kevés tény alapján milyen merész elméleteket alkotott 
azzal, hogy a mai szociológia mennyi tényből (és mennyi pénzből) milyen, az övéi
hez képest szerény elméleteket alkot, akkor joggal vádolhatjuk magunkat elméleti 
bátortalansággal (bizonyára a sok tény is csüggesztően hat a kutatókra).3 Ami a 
Durkheim által oly sokra tartott tudományos munkamegosztást illeti, e tekintetben 
sem lenne öröme felhőtlen. Biztosan elégedett lenne azzal, hogy a szociológia ma 
számos alágazatra oszlik, s ezekben szakszerű és specializált munka folyik.4 Az már 
kevésbé tetszene neki, hogy az egymástól csak kicsit is távolabb eső alágazatok 
munkásai kevéssé vesznek egymás tevékenységéről tudomást -  már csak azért sem, 
mert jószerével nem is értik, amit a másik csinál. Hogy nem olvassák egymás köz
leményeit, az a produkció mennyisége miatt is érthető. De az, hogy ma a szociológia 
több kisebb szektára oszlik, akik egymás tevékenységét kölcsönösen tudományta
lannak tartják, végképp felháborítaná (noha a szektás szellemű polémiában bizony ő 
is jeleskedett). A szociológia mai állapotát bizonyára anómikusnak tartaná,5 s e te
kintetben biztosan reformot sürgetne. Ma illúzió arról beszélni, hogy még létezik 
egységes szociológia, s egyelőre nem is látszik, hogyan lehetne megteremteni. Per
sze, a helyzet nagyon hasonló számos humán- és társadalomtudományban is. Ami a 
szociológia morális hivatását illeti, Durkheim bizonnyal örömmel venné tudomásul, 
hogy a szociológusok egy része (talán többsége) egyformán fontosnak tartja az 
egyén szabadságát és a társadalmi igazságosságot, noha ő is felfigyelne arra, hogy 
mennyire elterjedt ebben a szakmában is a morális semlegesség vagy közöny.

De persze a szociológia mai állapotát nem Durkheim szemével kell néznünk. A kö
vetkezőkben három kérdést vetek fel azok közül, amelyek benyomásom szerint a szoci
ológia állapotát befolyásolják.6 Nem állítom, hogy ne lehetne a tárgyalt témák körét ki
terjeszteni; pillanatnyilag azonban ezt a hármat tartom a legfontosabbnak. Három köz
ismert fejleményről van szó, ezért csak röviden fogom ezeket jellemezni. Nem gondo
lom, hogy az alábbi megjegyzések akárcsak jeleznék is a probléma egészét. Mindössze 
emlékeztetni szeretnék arra, hogy melyek a szerintem lényeges fejlemények.

E három fejlemény: az egyetem (és szélesebben a tudományos mező) átalakulása; 
a „társadalom” mint sajátos létszféra kérdésessé válása; a klasszikus értelmiség fel- 
darabolódása. Ezek a fejlemények nemcsak a szociológia sorsát befolyásolják. Az a 
konfiguráció azonban, amelyet a szociológia esetében kombinálódásuk eredményez, 
talán különbözik a más tudományokban megfigyeltektől.

1. A szociológia XX. századi története két markánsan elkülönülő szakaszra oszlik. 
Az első, nagyjából a negyvenes évekig tartó szakaszban a szociológia az egyetemi 
rendszer peremén elhelyezkedő, fél-legitim tudomány volt. Ekkor még a szociológia

3 Nem tudom, hogy Durkheim örülne annak, vagy mulatna és bosszankodna azon, hogy az 
öngyilkosság okaira vonatkozóan máig az ő hipotéziseit tartják a szociológia legjellegzete
sebb törvénymegállapításának (Pope-Danigelis 1981).

4 Az ASA által elismert alágazatok száma 49 (Mohan-Wilke 1994: 347-349)
5 Randall Collins szerint „mint diszciplína mindenféle koherenciát elvesztettünk, szakágak 

konglomerátumává esünk szét, amelyek mindegyike a saját útját járja, s nincs túl magas vé
leménnyel a többiről” (idézi Horowitz 1994: 4).

6 Nem vállalkozom arra, hogy megpróbáljam felmérni a szociológiai elmélet mai állapotát. 
E témakörben több kézikönyv áll rendelkezésre (pl. Ritzer 1992; Giddens-Turner 1987; 
Seidman 1998), magyarul néhány éve Andorka Rudolf adott áttekintést (1996).
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azokkal a problémákkal küszködött, amelyekkel Durkheim is: önmaga meghatározá
sával, elismertetésével volt elfoglalva, s nagyvonalú, általában kritikai diagnózisokat 
adott a modemitás állapotáról. A század közepétől kezdve a szociológia hirtelen átala
kuláson ment keresztül, minden tekintetben nagyon gyorsan gyarapodott -  ebben az 
időszakban lépett ki végleg a századelő paradigmáiból, így a durkheimiánusból is.

A XX. századi szociológia e második korszaka elválaszthatatlan az egyetem, a 
felsőoktatás átalakulásától. Ebben az időszakban a felsőoktatásban tanulók aránya az 
USA-ban hamarabb, Nyugat-Európában később a korosztály több mint felére bővült 
(Németországban és Franciaországban egyaránt 3% körül volt ez az arány 1930-ban, 
5% körül 1950-ben, 50%-nál több lett a nyolcvanas évekre [Ringer 1992]).7 Ez az 
áradat tette lehetővé a szociológia már említett kibővülését, sőt: a szociológia a ma
ga módján még terelte-duzzasztotta is az áradatot, hiszen létszámgyarapodása min
denjel szerint sokkal gyorsabb volt, mint a többi hagyományos szaké.8

Az egyetemi-felsőfokú képzés bővülése a világ boldogabbik, kisebbik felén' úgy 
ment végbe, hogy közben a tudományos kutatásra-fejlesztésre fordított összegek is 
bővültek, a húszas évekre jellemző a GDP fél százaléka alatti értékről a nyolcvanas 
évek elejére annak 1,5-2,5 százalékáig. Az eszközök gyarapodása egy darabig azt az 
illúziót kelthette, hogy a képzés bővülése ellenére a hagyományos, kutatást és okta
tást egyesítő egyetem XIX. századi formája fenntartható. Minthogy a jelek szerint a 
kutatás-fejlesztés rendelkezésére álló eszközök GDP-ből való részesedésének növe
kedése megállt (kevésbé boldog országokban radikálisan visszaesett), az elosztási 
harcok kiélesedtek, és a növekedési szakaszban a növekedési dinamika által elfedett 
feszültségek kiugrottak. Az egyetemi képzés bővüléséről ugyanis nemcsak győzelmi 
jelentéseket lehet írni. Két pontban foglalnám össze a szerintem legfontosabb fe
szültségforrásokat.

a) Az az elképzelés, hogy az egyetemen kutatás és oktatás egysége megvalósítha
tó, ma már illúzió. A mai egyetem ideológiája még mindig az, hogy tudományos 
képzést nyújt, de ez természetesen a mai hallgatólétszámok mellett nem lehetséges 
és nem is kívánatos. Ez minden tudományszakon így van, de természetesen a helyzet 
kevésbé nehéz ott, ahol az egyetemi képzés egyben egy sajátos hivatásra való felké
szítést is jelent — így például a jogászképzésben vagy egyre inkább a közgazdászkép
zésben. A szociológia azonban különös szak, mert hozzá kapcsolódóan nem alakult 
ki igazi szakma, hivatás. A szociológus ideáltipikusan még mindig egyetemi oktató, 
aki jövendő szociológusokat tanít. Minthogy tanítványai persze a szónak ebben az 
értelmében már nem lehetnek szociológussá, a szak általános értelmiségképzővé vált 
(és válik nálunk is). Ez bizonyos mértékig jó , hogy így van -  de csak növeli a fe-

7 Természetesen a létszámbővülés nem homogén növekedés volt. Mint ismeretes, a létszám 
növekedése miatt egyre nagyobb számban jelentek meg olyan diákok, akiknek a szülei még 
ki voltak zárva a felsőoktatásból — vagyis a felsőoktatás „lefelé”, az ún. „népi” osztályok 
felé bővült, amit a professzorok, akik összetétele társadalmi származás tekintetében mindig 
„elitebb” volt, mint tanítványaiké, úgy éltek meg, mint az egyetem felhígulását, a kulturális 
standardok lazulását. Az „alsóbb” osztályokból származók mellett más metszetben a nők 
voltak a bővülés forrásai, s ez is az egyetemi tudományosság és a tágabb „szellemi” élet át
alakulásához vezetett.

8 Németországban, míg 1950 és 1981 között a hallgatólétszám kb. ötszörösére, a szociológus 
hallgatók száma 20-szorosára nőtt (Weymann 1990). Nálunk az elmúlt tíz évben az egyete
mi hallgatólétszám körülbelül kétszeresére, a szociológus hallgatók száma becslésem szerint 
körülbelül tízszeresére nőtt.
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szükséget a szakmájában elmélyedni akaró oktató-kutató és az általános eligazítást 
váró hallgató között.

A változás a világ egyetemein már rég elindult, s ahol erre az intézményes kere
tek a legtöbb szabadságot adják, nagyrészt végbe is ment: az egyetemek illetve azo
kon belül az egyes karok, intézetek, tanszékek szépen differenciálódtak, kialakultak 
a tudományosan magas értékű intézmények, a többség pedig egyre inkább hasonul a 
középfokú oktatáshoz, amelynek átveszi a funkcióit. Transzláció történik, a nagy
számú szociológus hallgató valójában már nem kap(hat) tudományos képzést, a tu
dományba csak a kevésszámú doktoranduszt vezetik be.

Látszólag még egységes a szociológia, mint egyetemi tudomány, valójában már 
régen kivált a képzés szintjén néhány igazán színvonalas intézmény, a kutatásban 
pedig egyre erősebb az „advanced study center”-ekhez hasonló nem-egyetemi kép
ződmények szerepe (Gulbenkian 1996: 74). Ha fennmarad a jelenlegi tendencia (s 
ennek megváltozása már csak társadalompolitikai okokból sem látszik lehetséges
nek), akkor más tudományszakokkal együtt a szociológiának is fel kell készülnie ar
ra, hogy a XIX. században kialakult egyetemi tudományosságnak előbb-utóbb vége 
lesz. Egy újfajta tudományos modell kialakulása kezdődött el. Talán ez is ahhoz ha
sonlóan alakul, ahogy a széles értelemben vett gazdaság világa: nagy teljesítmé
nyekre képes, roppant tudományos tőkét felhalmozó tudományos központok világ
méretű hálózata jön létre, amelyek mellett az esetleg fizikailag szomszédos tömeg- 
egyetemek, helyi tudományos centrumok jelentéktelenségre lesznek kárhoztatva. 
Hogy ez miként fogja átalakítani a szociológia (később részletesen tárgyalandó) 
„morális” szerepét, „felvilágosítói” funkcióját, ez nehezen látható.

b) Az egyetemi képzés előbb lassú, majd gyors kiterjedése azt eredményezte, 
hogy a képzésben betöltött és ma nélkülözhetetlennek tűnő szerepük miatt az egyes 
diszciplínák önállósága és viszonylagos zártsága megerősödött. A diszciplináris ke
retek bizonyultak ugyanis a legalkalmasabbnak arra, hogy az oktatásban egy mini
mális színvonalat tartani lehessen, hogy a tudományos előmenetel megítélésében bi
zonyos standardokat alkalmazni lehessen. A diszciplináris keretek (amelyek éppen a 
további szakosodás miatt ma tartalmilag már sokszor üres héjak) jelenleg semmi 
mással nem pótolhatóak fegyelmező hatásuk miatt. Jól látható ez a tudományos kri
tika területén, ahol a kritika legitimitását az adja, hogy kritikus és megkritizált azo
nos és közös diskurzusuniverzumnak tartott diszciplínához tartoznak, holott esetleg 
a szakmán kívülről jövő és ezért sokszor irrelevánsnak tartott bírálat relevánsabbnak 
bizonyulhat. A szociológia (amely Weber számára ismeretes módon még „fölöttébb 
sokjelentésü szó” volt) egyetemi szerepe révén stabilizálódott mint diszciplína, s ma 
is ez a szerep tartja össze.

A XX. században azonban egy, a diszciplináris stabilizálódással ellentétes folya
mat is végbement. Ma ezt többen (az interdiszciplinaritástól megkülönböztetni 
óhajtván) transzdiszciplinaritásnak nevezik (Gibbons et al. 1994; MittelstraB 1998). 
A transzdiszciplinaritást az jellemzi, hogy problémáit is a diszciplináris határokon 
kívül/túl definiálja, és a megoldás módszereit is azokon kívül keresi -  tehát nem a 
diszciplínák határterületi kooperációjaként elképzelt interdiszciplinaritással azonos. 
(Egyébként nyugodtan lehetne „igazi” interdiszciplinaritásnak nevezni, ha az e név
vel történt visszaélések nem lennének elriasztóak.) A szociológia érdeklődési terü
letén is számos transzdiszciplináris kezdeményezés hagyta ott a jelét: a „zöld” ér
deklődéshez kapcsolódó ökológia, a feminizmus, a tranzitológia, a világrendszer
elemzések. a tudománykutatás.
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A transzdiszciplináris kutatás bővülése előbb-utóbb össze fog ütközni az egyelőre 
csak diszciplináris keretekben működőképes felsőfokú képzéssel. A szociológiát 
meglehetősen diffúz öndefiníciója, időnkénti „imperialisztikus” hajlamai és lehatá- 
rolhatatlan érdeklődési területe miatt ezek az ütközések talán nagyobb mértékben 
fogják érinteni, mint a tradicionálisabb és némileg megkövültebb többi társadalom- 
tudományt. Az sincs kizárva, hogy a „transzdiszciplináris’' problémák nyomása alatt 
a szociológia maga fog széthullani.

A transzdiszciplináris problémák feszítőerejét fokozza az a körülmény, hogy az 
egyetemek számára a létszámbővülésből adódó feszültségek levezetésére a diverzi
fikációs kényszernek engedelmeskedve kézenfekvő megoldásnak tűnik új, diszciplí
nához nem kötött programok elindítása. Ezek a programok sürgető vagy annak érzett 
problémákhoz kapcsolódnak, s a szociológusok számára mindig adódik a csábítás, 
hogy nem elég jól definiált kompetenciáikat e programok szolgálatába állítsák. Ez 
pedig csak fokozhatja a szociológia mint diszciplína amúgy is nagyfokú heterogeni
tását, csökkenti összetartó erejét.

2. A szociológiának nemcsak azokkal a kérdésekkel kell szembenéznie, amelyek 
-  különböző mértékben -  valamennyi tudományt, illetve társadalomtudományt érin
tik. A szociológia mint speciálisan az önszabályozó rendszerként felfogott társada
lom vizsgálatára szakosodott tudomány azzal kénytelen szembesülni, hogy tárgya 
egyre megfoghatatlanabbá válik.9

Helyénvaló itt egy rövid történeti visszatekintés. A társadalom  mint egyfajta tu
dományos érdeklődés tárgya két összefüggő, de nem azonos gondolati vonal össze
találkozásának az eredménye volt.

Az újkori politikai filozófiai gondolkodásban fellelhető előzményekre, a vi
szonylag hatékony igazgatással rendelkező szuverén újkori államokkal kapcsolatos 
tapasztalatokra támaszkodva és az állami intézmények által támasztott igényeknek 
részben megfelelve a XVIII. század végén, a XIX. század elején kristályosodott ki 
az az elképzelés, hogy létezik a valóságos világ jelenségeinek egy csoportja, amelyet 
a nemzetállamként elgondolt állammal és a piac által integrált gazdasággal szembe
állítva, az államfogalom kiegészítőjeként társadalomként lehet megjelölni. Az állami 
szuverenitás forrásának tekintett „társadalmi szerződés” mindig is nemzeti társadal
makat tételezett fel, a forradalom és a rákövetkező háborúk tanulságai alapján pedig 
okkal szembe lehetett állítani a nemzeti társadalmakat a hozzájuk képest átmeneti
nek és változékonynak elgondolt állami struktúrákkal. Az európai államok pluralitá
sa ettől kezdve és mindmáig nemzetek mint társadalmak pluralitását jelentette (ezért 
érzékelte az európai gondolkodás a nemzeti és állami keretek inkongruenciáját ab
normális jelenségként).

A társadalmi kérdés a szó mai értelmében a XIX. század felfedezése volt. A tár
sadalom kérdése elválaszthatatlan lett a társadalmi reform/forradalom kérdésétől. 
Nemcsak arról volt ebben az esetben szó, hogy a társadalom mint nemzet fogalma a 
politikai diskurzusban a rendi intézmények ellen irányuló kritika eszköze volt, ha
nem arról is, hogy a társadalomra való utalás a tisztán politikai diskurzus és a tisztán 
politikai értelemben vett emancipáció ellen irányuló kritika eszköze is lett. A társa
dalmi kérdéssel foglalkozó értelmiségiek, jöttek légyen szocialista, liberális vagy 
konzervatív oldalról, azt állították, hogy az állami-politikai változások felszíne alatt 
fontos és a polgári világra nézve végzetessé válható fejlemények mennek végbe.

A következőkre lásd Touraine 1981; 1998; Bauman 1992.
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Á kialakuló szociológiában a társadalomnak mint képzetnek ez a két eleme össze
olvadt úgy, hogy a szociológia magától értetődően és hallgatólagosan elfogadta a 
nemzetállami keretet, amelyen belül a tárgyául választott társadalmi világot értelmez
te. Már a korai társadalomtudományi elképzelésekben is szembetűnő a „társadalom” 
szó kétértelműsége: a szó egyszerre jelentette az emberi világ egyik szféráját a gazda- 
ság-társadalom-politika hármasságában és az emberek egy nagyobb csoport-ját, példá
ul francia társadalom versus német társadalom ellentétben. A szociológia sosem tisz
tázta tárgyának történeti beágyazottságát, így a társadalom-nemzetállam azonosítás 
mindmáig kifejtetlen háttérfeltevés maradt, nem került ellentmondásba a szociológia
elméletnek azzal a kudarcok ellenére is fenntartott igényével, hogy egye-temes törvé
nyeket fogalmazzon meg. A szociológia által vizsgálni kívánt társadalom valójában a 
nemzetállami keretekben szervezett társadalom volt és maradt.10 11 Ez a fajta társadalom 
volt az, amellyel kapcsolatban a szociológia olykor „fejlődésről” beszélt."

Az egyetemeken berendezkedő szociológia mint a társadalom tudománya a XX. 
század elején tudatosan igyekezett magát elhatárolni a társadalmi kérdések vizsgá
latában a XIX. században sokszor észlelhető radikalizmustól, világmegváltó szán
déktól vagy moralista lelkiismeretvizsgálattól. Ez azonban nem jelentette a XIX. 
században a társadalommal kapcsolatban kialakult paradigma felborítását. A szoci
ológia -  különösen a XX. század első felében -  fenntartotta azt a sejtést, hogy a mo
dernizáció társadalmi válságokkal és új típusú társadalmi feszültségekkel terhes, 
morálisan sokszor kétséges értékű folyamat. Ebből következett a szociológia elkö
telezettsége a társadalmi reform mellett -  a társadalmi reformot itt szélesen értve, a 
gazdasági és társas folyamatokba való beavatkozásra egyre inkább képes állam által 
végrehajtott radikális átalakulástól az aprócska jobbító lépésekig. Igaz ugyan, hogy a 
jóléti állam „terve” (ha egyáltalán volt ilyen terv) nem a szociológián belül született 
meg, s az is állítható, hogy egyes szociológusok későn ébredtek rá, hogy a jóléti ál
lam megvalósításában lehet feladatuk, de a kiépülő jóléti állami intézményrendszer
ben a szociológusoknak is jutott egy szerény hely.12

A XX. század ötvenes éveiben úgy tűnhetett, hogy a jóléti állami (és ekkor még 
kizárólagosan nemzetállami) bürokráciák képesek lesznek a gyakorlatba átültetni a 
szociológiai tudományos belátásból származó reformjavaslatokat, hogy a hatalom 
bizonyos korlátok között felvilágosítható. Mi több, az sem látszott kilátástalannak -  
különösen a harminc éves világháborús periódus lezárulása és a fasizmus bukása

10 Ez igaz bizonyos fenntartásokkal az Egyesült Államok szociológiájára is. Az Egyesült Ál
lamok valóban nem tekinthető a szó európai értelmében nemzetállamnak; az Egyesült Ál
lamok szociológiájára volt leginkább jellemző az a hajlam, hogy a saját társadalom vizsgá
latát „a"' társadalom mint világtársadalom vizsgálatának tartsa. A szociológiának a harmin
cas-negyvenes évek fordulóján itt végbement átalakulása azt jelentette, hogy a korábbi, erő
sen lokális, municipális érdeklődésű kutatás össztársadalmi, értsd: szövetségi szintű prob
lémák felé fordult, s ezzel vált a szövetségi bürokrácia partnerévé. Parsons elméletében vált 
egyértelművé az Egyesült Államok társadalma = a társadalmi rendszer azonosítás.

11 A „fejlődés” fogalma feltételezi, hogy egyértelműen megadható az az egység, amelynek a 
fejlődéséről beszélünk. Mi lenne természetesebb, hogy ez az egység a nemzetállami kere
tekben megjelenő társadalom? Ráadásul erre az egységre vonatkozóan -  a nemzetállami 
bürokráciák működésének hála -  kiterjedt statisztikai adathalmaz állt rendelkezésre.

12 A szociológia és a politikai megbízók viszonya persze a jóléti demokráciákban sem volt 
felhőtlen. „Minél jobb a kutatás, annál kevésbé egyértelműek az eredmények.” (DiMaggio 
1997: 206). Talán ebben mutatkozik meg még a legbornírtabban szakszerű szociológiai 
kutatás akaratlan felvilágosító hatása is: az egyértelműség hiánya a világnak a politikai el
me számára gyakran láthatatlan komplexitására és konfliktusos voltára figyelmeztetett.
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után hogy a szociológia a széles és ismét csak nemzetállami keretekben azonosít
ható közönség felvilágosítását is elérheti, hogy hozzájárulhat egy emberibb és tole- 
ránsabb világ kialakulásához, hogy a szociológus -  mint de Swaan mondja -  „a tár
sadalom olvasott és képzett közhasznú szemlélője” lesz (idézi Laeyendecker 1990: 
230) . Nem lebecsülendő a szociológia hozzájárulás ahhoz, hogy ahol erre mód volt, 
azaz az ún. centrum országaiban, a közbeszéd valamivel racionálisabb, toleránsabb 
lett, hogy nyilvánosan képviselhetetlen lett sokféle előítélet és türelmetlen általáno
sítás -  vagy egy ideig legalábbis ez így látszott.

Az államszocialista országok késve kialakuló szociológiája abban az élményben 
részesedhetett, hogy egy ideig a felvilágosodás elsődleges letéteményesének tűnhe
tett. Ő volt az, aki a társadalmi tér néma szereplői helyett -  kódolt formában -  be
szélhetett, aki elemi igazságokat fogalmazhatott meg, aki az értelmes emberi beszéd 
és a morális elfogadhatóság közegét teremtette meg. Ebből sajátos hivatástudat fa
kadt, amelynek csak (a lengyel, cseh, magyar) társadalom mint realitás -  az igazi re
alitás -  feltételezése mellett volt értelme.

A szociológia sem a gazdag jóléti államokban, sem az európai államszocialista 
országokban nem lett a „felvilágosodás dialektikájának” az áldozata, azaz nem az 
történt, hogy jó  szándékú igyekezete az elnyomás és igazságtalanság gyarapodását 
eredményezte volna annak csökkentése helyett. A szociológia sok tekintetben elérte 
azt, amit akart. Kutatási eredményei bizonyítani látszottak a társadalom létét, gya
korlati alkalmazásra került eredményei csökkenteni látszottak a feszültségeket. Nem 
volt ok arra, hogy a nemzetállami paradigmában elképzelt társadalomfogaimat a 
szociológiában bárki is kétségbe vonja.

Ez a társadalomfogalom -  ahogy ez a „társadalom” szó többjelentésű voltában is 
tükröződik -  mindig tisztázatlan volt. De a szociológia egyáltalán nem érezte magát 
rosszul ebben a tisztázatlanságban. A társadalomnak a politikával és a gazdasággal 
szembeni öntörvényűsége alapozta meg legitimitását és szükségességét, a nemzet- 
állami értelemben vett társadalmi keret magától értetődősége tette lehetővé a speciá
lis szociológiai kérdés, az integráció és a szolidaritás problémájának megfogalma
zását. Az integrált társadalom a szociológiai gondolkodásban nem a határok nélküli 
társadalom, hanem a nemzeti jóléti állami keretekben, közös normák és kárpótlások 
révén integrált társadalom. A nemzetállam mint társadalom magától értetődőségét 
mind a jóléti állam, mind a szocialista állam megjelenése megerősítette. Mind a jó
léti, mind a tervgazdasági redisztribúció csak a területileg zárt, előzetesen adott ál
lami keretekben volt elképzelhető (még ha ez a zártság a két esetben nem is egyfor
mán valósult meg). A szociológia ugyan a világon mindenütt kozmopolita tudomány 
hírébe került; valójában nemcsak intézményeit tekintve, hanem gondolkodási para
digmáiban is a nemzeti keretekhez kötött maradt.

A szociológia tág értelemben vett közönsége is nemzetállami közönség volt, ide
ális értelemben a polgárok közönsége, akik értelmes kommunikációban szuverénül 
képesek sorsukról dönteni. Ez az eszmény sosem valósult meg, de lehetősége sokáig 
kísértett a kritikai szociológiában (amíg az ún. globalizáció mint eszményt is alá 
nem ásta). A szociológia tárgyalópartnerei, sok esetben megbízói a legutóbbi ne
gyedszázadig a bürokraták, akik a nemzetállami rendszer szülöttei. A szociológia 
igazi közönsége, a XIX. század végén kiformálódó értelmiség is kötött maradt a 
nemzetállami keretekhez. A szociológiai felvilágosítás a nemzetállami keretekben 
szerveződő nyilvánosságot, annak értelmiségét célozta meg. A szűkebb szakmán kí
vül bennük kereste és találta meg olvasóközönségét, ennek az értelmiségnek a vitái
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hoz kapcsolódott. Ez a nemzetállami-értelmiségi kötődés magyarázza, hogy miért 
figyelhetők meg a szociológiában még mindig -  „kemény” tudományhoz egyáltalán 
nem illő módon -  sajátos arculattal rendelkező „nemzeti” szociológiák. Ezért van az 
is, hogy a szociológiában -  a „keményebb” társadalomtudományoktól, mint a gazda
ságtan és a pszichológia, vagy a természettudományoktól eltérően, de a humanió
rákhoz hasonlóan -  az angol nyelv még nem teljesen domináns.

A nemzetállami keret mindig kérdéses volt, a nemzetállamok sosem voltak zárt 
rendszerek. De a kulturális-politikai képzelet a XIX-XX. században mégis a foglya 
maradt -  talán azért, mert mint egység készen kínálta magát a képzelet, a képzetal
kotás számára, a földrajzi, térképszerkesztési konvenciók hatékony támaszt jelen
tettek a számára.13

Napjainkban már közhely, hogy a nemzetállami keretek kérdésessé váltak. 
A szociológiába ez a felismerés a szakmában mindig a válságérzet (Gouldner 1971; 
Lemert 1995; Mouzelis 1995; Seidman 1998) kapcsán szivárgott be. Megkockáztat
ható az a feltevés, hogy az utóbbi időben terjedt a rosszkedv a szociológiában. E 
rosszkedv többek közt az irrelevancia érzésében mutatkozott meg. Az irrelevancia 
érzése hozta felszínre a szociológia alapfogalma, a „társadalom” bizonytalanságait 
és kétértelműségeit is. Világossá vált az is, hogy a szociológia mint állítólagos uni
verzális -  vagy horribile dictu kozmopolita -  tudomány, mint a „társadalom” tudo
mánya, tulajdonképpen a nemzetállami keretekhez kötődött.

A nemzetállamok helyébe ma nem a merész pozitivisták által elképzelt világállam 
lép, azaz nem a világméretű nemzetállam, amely ugyanúgy homogenizálna és integ
rálna, mint korlátozott elődei. A pozitivista álomnak soha nem volt esélye a megva
lósulásra. A nemzetállami központok gazdasági döntések színterei, politikai
bürokratikus szerveződések és sajátos nyelvi-kulturális identitások hordozói voltak. 
Jelentőségük csökkenésével a gazdasági hatalom egy világméretű hálózat csomó
pontjaiba kerül át. E pénzügyi és technológiai hálózat erőivel szemben a nemzetál
lamok, de a nemzetállami föderációk is lényegében tehetetlenek.14 Az a homogén 
kulturális identitás, amelyet a nagy nemzeti ideológiák vagy az államszocialista 
projektumok elképzeltek, valójában (szerencsére) sosem valósult meg, s ma a ho
mogén nemzeteket megbontva számos lokális, regionális, etnikai s egyéb kritériu
mok szerint alakuló identitás verseng egymással. A nemzetállamok mint politikai 
aktorok a XX. század katasztrófáiban bebizonyították, hogy a modernitás, a felvilá
gosodás morális követelményeinek lényeges kérdésekben nem tudnak megfelelni. 
De a tényleges döntések ki is kerülnek a nemzetállam politikai játékteréből, a gazda
sági hatalom globalizálódását a politika „birodalmi” jellegű átrendeződése és a kul
túra diverzifikálódása kíséri.15

13 „Csaknem az összes társadalomtudós feltételezte, hogy ezek a politikai határok rögzítették a 
többi kulcsjelentöségű interakció térbeli paramétereit -  a szociológus társadalmáét, a mak
ró-közgazdász nemzetgazdaságáét, a politológus politikai rendszeréét, a történész nemzeté- 
ét. Valamenyien feltételezték az alapvető térbeli egybeesést a politikai, társadalmi és gazda
sági folyamatok között. Ebben az értelemben a társadalomtudomány az államok kreatúrája 
(creature), ha nem egyenesen a terméke (creation) volt, s a társadalomtudomány az állami 
határokat a társadalmi legfontosabb tartályainak (containers) tekintette” (Gulbenkian 
1996:27).

14 A kialakuló új hálózat-társadalomról (amely nem is társadalom a szó tulajdonképpeni ér
telmében) lásd Castells 1996 (különösen 66-200).

15 „A nemzetállam túl kicsi az élet nagy problémái és túl nagy a kis problémái számára” 
(Bell 1997: 18).



Szociológiai Szemle 2000/2. 11

A globális gazdasági hatalom és a dezorientálódó nemzeti politika viszonyai kö
zött egyre nehezebben fogható meg a szociológia eredeti problémája, a társadalmi 
integráció és a szolidaritás kérdése. Nemcsak az válik bizonytalanabbá, hogy mi
képpen képzelhető el a makrotársadalmi konszenzus, nemcsak az a kérdés, hogy 
vajon miképpen viszonyul egymáshoz rendszer- és társadalmi integráció, nemcsak 
azt a kérdést kell felvetnünk, hogy vajon a rendszerfolyamatok nem ássák-e alá a 
társadalmi világ morális erőtartalékait, nemcsak arról van szó, hogy vajon a szolidá
ris diskurzus nem szolgál-e hatalmi célokat. Minden ilyen problematizálás háttér- 
feltevése erodálódik: a keret, amelyben megszoktuk a beszédet minderről.

Tévedés ne essék: nem érzékelhetetlen, a struktúrák szintjén végbemenő folya
matról van szó. Azoknak az intézményes (nemzetállami) kereteknek a felmorzsoló
dása, amelyek valaha értelmet és lehetőséget adtak a szolidaritásról szóló beszédnek, 
a jóléti rendszerek válságában és tudatos leépítésében, az intézmények kiüresedésé
ben közvetlen tapasztalati tény (Castel 1998; Ferge 1997). A szociológia számára 
nem önmagában a nemzetállami keretek feltöredezése, a társadalom fogalmának el
bizonytalanodása jelent problémát, hanem ennek a folyamatnak a szolidaritás lehe
tőségét érintő következményei. Úgy tűnik, nem állnak még rendelkezésre azok a 
sémák, gondolati keretek, amelyek a teljes újragondolást lehetővé tennék. (És termé
szetesen ez az egész kérdéskör nem elsődlegesen tudományos kérdés!) Annyi min
denesetre valószerűnek tűnik, hogy az állami keretben elképzelt társadalommal 
együtt ellenpontja, az integráció alanya, a homo sociologicus is szétporlad (Touraine 
1998: 132). Akkor pedig felvetődik a kérdés, hogy kiről fog beszélni a szociológus?

3. A nemzetállam -  mint realitás és fikció -  leépülésével párhuzamosan ment 
végbe egy nagy átalakulás a kulturális javak piacán, a kommunikációban, amely -  
úgy tűnik -  véget vet az „értelmiség korszakának”. A szó szoros értelmében vett ér
telmiség létrejötte a XIX. század végére jellemző kulturális és szociális feltételekhez 
kapcsolódik: ahhoz, hogy a felsőfokú végzettség nagyon ritkából viszonylag ritkává 
vált, hogy kialakultak a gazdasági, politikai és kulturális központokként működő 
nagyvárosok a rájuk jellemző polgári kommunikációs és társiassági formákkal, a 
nyomtatott kultúra szférája, elsősorban a folyóiratoké kiterjedt, a politikai nyilvános
ság megerősödött (Charle 1990). Az értelmiség mint szociális képződmény termé
szetesen nem rajongott egészében a szociológiáért, hiszen a nagy antiszociológiai 
kampányok is az ő köréből indultak ki. Az értelmiség mint közeg volt lényeges a 
szociológia számára. Az értelmiségi közeg elősegítette, hogy a szociológia (és bizo
nyos fokig a többi társadalomtudomány is) megjelenhessen mint a nagy kulturális 
választóvonalakat, a humanista irodalmi és az egyre inkább matematizálódó termé
szettudományi-technikai kultúrát átlépő „hibrid” képződmény, „harmadik” kultúra 
(Lepenies 1988; Smelser 1997). Válaszkísérlet is volt a szociológia ezekre a moder- 
nitást megosztó vitákra. A szociológia modemitása és bizonyos fokú kivételessége 
annak köszönhető, hogy ezekhez a kulturális dilemmákhoz tudott csatlakozni -  
mindkét oldalról. Csakhogy ezek a kérdések nem szigorúan szaktudományos kérdé
sek voltak. Megfogalmazásukat az tette lehetővé, hogy a szociológia sosem tudott 
függetlenülni a sajátos értelmiségi közegtől (bár néha megvolt benne a törekvés er
re). A szociológiában mindig helye volt a magas szintű publicisztikát és tudományt 
egyszerre művelő „totális értelmiségieknek” 16 ugyanúgy, mint a Durkheim-szerű 
tisztán egyetemi „főnököknek”. Ez volt a „szociológiai felvilágosodás” feltétele.

16 Lásd Bourdieu ellenük irányuló polémiáját (1984, 155 sk.).
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Az értelmiség sorsát véleményem szerint két, a XX. század közepétől kibontakozó 
folyamat pecsételte meg: a kommunikációs átalakulás és a fentebb már jelzett, a felső
fokú oktatás kibővülésében is megmutatkozó társadalmi átrendeződés. Mindkettőben 
tevékeny részt vállalt a centrumországok értelmisége, és a maga módján a szociológia 
is hozzájárult a sikerükhöz. De a két összekapcsolódó folyamatnak szerintem az lett az 
eredménye, hogy az értelmiség mint sajátos szociális képződmény szétesett.

A felsőfokú képzés rohamos kiterjedésével és a munkaerő szerkezetének átala
kulásával az értelmiségi helyzet elvesztette privilegizált jellegét. Ennek a következ
ménye nem a munkásosztály helyébe lépő „értelmiségi osztály” kialakulása lett, ha
nem az egykori értelmiségi pozíciók szétszóródása egy középosztálynak nevezett 
mezőben. Ez a középosztály már nem az előző századforduló szociális és kulturális 
küzdelmeinek értelmiségi elitje. Az ún. posztmodern vita és diskurzus meglehetősen 
elkésett reakció erre a változásra, amely a kultúra egészének a státusát megváltoz
tatta. Itt most nem kívánok részletesen belemenni ennek a kérdésnek az elemzésébe.

Az értelmiség státusát a nyilvánosság eszköztárának átalakulása is mélyen érin
tette. A klasszikus értelmiség korszaka bizonyos értelemben a folyóiratok (és a ká
véházak) korszaka volt: itt zajlottak le a nagy szellemi háborúságok, itt formálódtak 
ki a csoportok, itt kerültek be az eszmék a közgondolkodásba -  s ez volt az a terep, 
ahol a szociológia is megtalálhatta a maga szószékét.17 Számos szociológus jól 
érezte magát ebben a kommunikációs közegben. A kommunikáció médiumai azon
ban a XX. század első harmadának végétől folyamatos és gyorsuló átalakulásban 
vannak. Ez a most már tízévente átrendeződő kommunikációs szerkezet újra és újra 
szétbontja a meginduló kristályosodási folyamatokat, nem hagyva időt arra, hogy ki
alakuljanak stabil formációk. A rádió értelmiségi vonatkozásban kezdetben csak ki
egészítette az akkor még viruló folyóirat-kultúrát. Mire a sajátos rádiós értelmiségi 
kommunikációs képződmények megszilárdulhattak volna, a televízió megjelenése 
teljesen új feltételeket teremtett, a „nagy értelmiségi” jellegzetesen XX. század eleji 
alakját kiszorította a televíziós sztár -  de napjainkban már ismét új kommunikációs 
erőtér kezd kialakulni. A XX. század első felének értelmiségi képződményei, a pári
zsi „balpart”, a weimari időszak Berlinje, a századelő Bécse és Budapestje végleg 
történeti képződménnyé lettek.

A szociológia megtanulta, hogyan szólítsa meg az értelmiségi elitet -  olykor még 
ennek a értelmiségi diskurzusnak a központjába is be tudott kerülni. Sokat beszélt és 
beszél ma is a „középosztályról”, de már nem képes arra, hogy megszólítsa, inkább 
csak korholni szokta, mint elfajzott és elkényeztetett gyermeket. Ezért az értelmiség 
letűnésével egyidőben a szociológia elvesztette igazi szakmán kívüli közönségét, 
hallgatóságát. Az egyre süketebb csönd, amely a szociológiai fejtegetéseket fogadja, 
annak jele, hogy a felvilágosítás elképzelt alanya, a századelő klasszikus társada
lomértelmezésre fogékony értelmiségije ritkul. Egyelőre nem látszik világosan, hogy 
a szociológia milyen helyet tud magának az új kulturális világban kiszorítani.

* * *

Mit tehet a szociológia, ha életeleme, az egyetemi közeg alapintézményei egyre bi
zonytalanabbakká válnak, ha a sajátos tárgyát konstituáló nemzetállam szétrepede

17 Lásd ehhez Bauman (1992: 93). A megkésett magyar szociológia vonatkozásában ezt mu
tatta be Kuczi-Becskeházi (1992).
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zik, ha felvilágosítói munkájának címzettje, az értelmiség szétoszlik? Mit érnek egy
re finomabb elemzési technikái, egyre bonyolultabb és élesebb megkülönböztetések
re képes elméletei, egyre gazdagabb tényanyaga, ha az a valóság, amelyről beszá
mol, ködként oszlik el, ha figyelmes hallgatósága szétszéled?

A szociológia hivatása, elsődleges feladata persze az, hogy a kialakuló (új, de 
nem szép) világról diagnózisokat készítsen, s ezek oly gyorsan követik egymást, 
hogy számbavételük szinte lehetetlen. Néhány kezembe jutott elemzésre fentebb hi
vatkoztam. Könnyebben áttekinthető egy másik kérdés: miként gondolja el a szoci
ológia sajátmagának mint diszciplínának a jövőjét. E vonatkozásban sokkal keve
sebb elemzés született. A két évvel ezelőtti montreali XIV. ISA világkongresszuson 
ezzel kapcsolatban kialakult két ellentétes elképzelést szeretném bemutatni.

1. Áz egyik az Alberto Martinelli által vezetett Presidential Symposiumon fogal
mazódott meg. E szerint a diszciplínák, így a szociológia és a rokon tudományok 
közötti határok nem kemény elválasztó falak, hanem a kooperációt lehetővé tevőfa  
tájékozódást szolgáló jelzőoszlopok. A szociológia jövőjét inkább a diszciplináris 
identitás és az interdiszciplináris együttműködési képesség erősítésében lehet keres
ni (Allardt 1999; Martinelli 1999; Massey 1999). Vagyis egyszerűbben szólva: nincs 
ok a diszciplína alapvető átgondolására, ennélfogva szükségtelen bármiféle nagy re
form emlegetése. E szerint az álláspont szerint a döntő a tudományos teljesítőképes
ség fokozása abban az értelemben, ahogy a tudományos teljesítményt és eljárásmó
dot a XX. század végén felfogtuk. Ez az álláspont még nyomokban sem tett kísérle
tet arra, hogy a szociológia helyzetét szélesebb összefüggésben gondolja át.

E válasz jogosultsága kézenfekvő. A szociális világ átrendeződése egyelőre 
megjósolhatatlan eredményeket fog hozni. Nem a szociológia feladata megalkotni 
azokat a formákat, amelyek a hiányzó nemzetállami integrációs keretek helyére lép
nek. Nem a szociológusok fogják azokat az intézményeket megteremteni, amelyek a 
felvilágosodás és a társadalmi igazságosság programját folytatni fogják. A legtöbb, 
amit a tudós tehet, a tudás készenlétben tartása és gyarapítása -  erre pedig minded
dig a létező diszciplínákon kívül jobb eszközt nem találtak ki.

A világban végbemenő átrendeződés végeredményét nem ismerjük. Lehet, hogy a 
mai feszültségek egy újabb, globális szociális kompromisszumban simulnak el. Le
het, hogy állandósulnak a kizárásnak azok a helyi és globális formái, amelyek eltű
nését a jóléti állami kompromisszum megígérte, és akkor meg kell tanulni velük 
együtt élni. Lehet, hogy a globális neokapitalizmus egy újabb nagy krízisbe torkol
lik. A legbölcsebb dolog a tudomány számára várni és figyelni -  ez is program.

2. Wallerstein ösztönzésére és irányításával egy másik program is megfogalma
zódott: az általa irányított Gulbenkian-bizottság jelentésében és a montreali kong
resszuson tartott elnöki beszédében (Wallerstein 1995; 1999; Gulbenkian 1996). E 
szerint a szociológia mint kultúra és mint tudósközösség életképessége vitathatatlan, 
de a diszciplináris határok átgondolásra szorulnak. Wallerstein szerint a modem tár
sadalomtudományok három nagy differenciálódási tengely mentén különültek el: a 
múlt/jelen tengely a történettudományt választotta el a többitől; a civilizált vagy 
nyugati/nem-nyugati tengely az antropológiát választotta el a maradék három társa
dalomtudománytól; végül az állam/piac/civil társadalom tengely a politikatudo
mányt, a gazdaságtant és a szociológiát egymástól. Ezek közül az utolsó tengely ál
tal felvetett kérdések a legfontosabbak, ezek kapcsolódnak azokhoz a kérdésekhez, 
amelyeket fentebb a szociológiával kapcsolatban felvetettem. Wallerstein szerint, 
amennyiben feladjuk azt a hallgatólagos háttérelképzelést, hogy az állam a társadat-
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mi cselekvés természetes kerete, akkor a klasszikus társadalomtudományi 
diszciplinaritást is át kell rendeznünk. (De nem a gazdaságtan bizonyos elveinek a 
többi társadalomtudományra való kiterjesztésével, ahogy azt a politológiában és a 
szociológiában is befolyásos mikroökonómiai indíttatású racionális döntéselmélet 
képzeli.) Egy új társadalomtudományi diskurzus lesz csak képes szembenézni a 
XXI. század kihívásaival.

Látszatra e program is csak diszciplináris kérdéseket vet fel. A Wallerstein által 
felvázolt nagy választóvonalak kérdése azonban a modemitás alapproblémáit érinti. 
Háttérfeltételezéseiben ez a program azokhoz a kérdésekhez kapcsolódik, amelyeket 
a világ átalakulása, az ún. globalizálódás az utóbbi húsz évben felvetett.

A Martinelli által képviselt változat, az „ugyanúgy, de jobban” elképzelése nem 
feltételezi, hogy a szociológia kérdéseit csak az egyetem, a felsőoktatás egészének 
átgondolásával lehet megoldani. Úgy gondolom, hogy a világon a szociológusok 
többsége ebben a programban érdekelt, hiszen ez nem veti fel a nagy erőfeszítéssel 
megszerzett pozíciók valamifajta átrendeződését.

Wallerstein elképzelése nemcsak a globalizáció kérdései felé nyit, hanem prog
ramjának, a társadalomtudományok „megnyitásának” a megvalósítása egy más egye
temet feltételez.18 Egyszerre kellene megőrizni mindazt, amit egy száz-százötven éves 
fejlődés (a társadalomtudományok nem egyidősek!) az egyes diszciplínákban minősé
gi munka, szakmai igényesség, kutatási eszközkészlet, képzés tekintetében hozott, s 
ugyanakkor kialakítani egy posztdiszciplináris keretet és diskurzusformát. Az óvatos
ság a Martinelli-prógram mellett szól, hiszen az utóbbi húsz év nemcsak új ötleteket, 
de megbocsáthatatlan posztmodem dilettantizmust is hozott.19 Mindaz, ami a világban 
végbemegy, s ami minket is sodor magával, arra késztet, hogy mégis Wallerstein 
transzdiszciplináris kezdeményezéseit tartsam többet ígérőnek.

A legnagyobb kérdőjeleket mégsem a diszciplináris átrendeződés különféle válto
zatai után kell tennünk. Ki lesz az, akit egy átrendezett társadalomtudomány meg
szólít? Gazdaság, társadalom és politika integrált elemzése feltételezi, hogy egyik 
területen sem léteznek öntörvényűségek, hogy nincs gazdaság, amely ne lenne poli
tikai és „szociális” . Ez pedig a jelenlegi neoliberális ortodoxiával és gazdaságpoliti
kai hiedelemvilággal ellentétes.

A szociológia, a társadalomtudományok diszciplináris átrendeződése nem vá
lasztható el (Wallersteinnél nem is válik el) a világ átrendeződésének kérdésétől, at
tól a kérdéstől, hogy milyen formában lehet újrafogalmazni a szolidaritás és a felvi
lágosodás programját, amelyet régi és általunk ismert formáiban egyre inkább az ir
relevánssá válás fenyeget.

A szociológia diszciplináris kérdése annak a kérdése, hogy létre fognak-e jönni 
azok az intézmények a tudományban és oktatásban, amelyek képesek egy új disz
ciplináris felállás kidolgozására. A diszciplínák nem tervek, programok eredményei. 
Senki, Wallerstein sem képes arra, hogy megalkossa az új társadalomtudományi be
osztás alaprajzát. Ez csak a tudományos gyakorlat eredménye lehet -  ahogy a XIX. 
század eleji diszciplináris elrendeződés is annak az eredménye volt.

18 A diszciplináris és egyetemi szerkezetek összefüggése magától értetődő. Éppen ezért a vi
szonylag rugalmas egyetemei szerkezetek kedvezőbbek a diszciplináris reformok számára, 
mint a mi nagyon tagolt és nagyon merev rendszerünk, ahol például az ország legnagyobb- 
ként emlegetett egyetemén évek óta egy helyben topog a társadalomtudományi kar létesíté
sének ügye.

19 Ezek hívták ki az ismert Sokal-csínyt (Sokal-Bricmont 1998).
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Ennek a gyakorlatnak a része a világ új adottságainak számbavétele. Számos 
olyan munkát lehet találni, amely e számvetést már a hagyományos diszciplináris 
határok átlépésével végezte el (Castells 1996; Boltanski-Chiapello 1999). A XXI. 
század világát már nem lehet az állam/piac/civil társadalom szigorú elkülönítésével 
leírni. Ez a világ talán új társadalomtudományt kíván.

* * *

Az előadás címében fellelhető kétértelműséghez visszatérve: igen, a szociológia si
keres évszázadának vége van; igen, a szociológiában és a társadalomtudományokban 
felhalmozott „tudományos tőke” biztosítékot nyújt arra, hogy a XXI. század is sike
resen záruljon; nem, minden valószínűség szerint az „ugyanúgy, csak jobban” prog
ramja itt is kudarcot fog vallani.
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AZ ÉLETSTÍLUS MEGHATÁROZOTTSÁGÁNAK 
VÁLTOZÁSA, 1982-1998*

Bevezetés

A társadalmi rétegződés és mobilitás vizsgálatával foglalkozó kutatók körében időről 
időre felmerül az igény, hogy a témát tágabban kellene megközelíteni, az elemzések
nek figyelembe kellene venni a rétegződés „következményeit és velejáróit”. A kuta
tási téma ilyen kibővítése vezethet el az életstílus meghatározottságának és struktu
rális szerepének vizsgálatához. Egyfelől olyan kutatási kérdések merülnek fel, hogy 
hogyan hatnak az életstílusra a társadalmi státus olyan szokásos összetevői, mint az 
iskolázottság, a foglalkozás, a jövedelem vagy a demográfiai jellemzők, mint a nem, 
az életkor, a lakóhely? Másfelől szükséges azt is vizsgálni, hogy mi a szerepe az 
életstílusnak a státusreprodukció vagy a státuselérés folyamatában? A szociológusok 
folyamatosan keresik a választ ezekre a kérdésekre, nemzetközi és időbeli összeha
sonlító vizsgálatok alapján.

Többdimenziós megközelítést követve a rétegződéskutatásban az életstílus a tár
sadalmi státus kulcsfontosságú komponense. Az osztályhelyzet gazdasági értelmezé
sén túl a weberiánus elmélet kiemeli a fogyasztói csoportok fontosságát és az azok
ban elfoglalt helyzet hasonlatosságát a társadalmi presztízs szempontjából (Weber 
1966). A „dologtalan osztályról” írott klasszikus munkájában Veblen (1931) szintén 
kombinálja a fogyasztást, a presztízst és az önprezentációt. A láthatóság (visability) 
fontos jellemzője a társadalmi státusnak Collins (1979) szerint is, amennyiben az 
emberek az életstílust arra használják, hogy ennek révén is demonstrálják társadalmi 
helyzetüket és felismerjenek másokat, akik hasonló pozíciót foglalnak el. Követke
zésképpen az életstílus mind horizontálisan, mind vertikálisan összekapcsolja egy
mással a társadalom tagjait (DiMaggio 1994). Az életstílus önmagában is komplex 
jelenség, nem egyszerűen a társadalmi differenciálódás egy további dimenziója, 
amely hozzáadódik a foglalkozáshoz, az iskolázottsághoz és a jövedelemhez; hanem 
magának is két aspektusa van, egy kulturális és egy materiális (Bourdieu 1984). 
Sobel (1981, 1983) olyan empirikus modellt dolgozott ki az életstílus mérésére, 
amely azt négy fogyasztási területen keresztül operacionalizálja: presztízsszerzés 
(látható siker: visible success), a mindennapok fenntartása (everyday maintenance), a 
társasági élet (high life) és az otthoni élet (home life).

Az eddigi kutatások tanulságai szerint az életstílus vizsgálata különösen releváns a 
kelet-európai társadalmak esetében. Miközben a rétegződési és mobilitási kérdések 
hagyományos vizsgálata viszonylag alacsony társadalmi különbségeket tárt fel, 
nagynak mutatkozott a társadalom nyitottsága és az intergenerációs mobilitás, addig 
az életstílus vizsgálata meggyőző bizonyítékokkal szolgált az egyenlőtlenségek

A cikk eredetileg angol nyelven készült, s előadás formájában elhangzott az ISA RC28 
Társadalmi rétegződés kutatócsoport konferenciáján (Varsó, 1999. május 5-7).
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az életstílus vizsgálata meggyőző bizonyítékokkal szolgált az egyenlőtlenségek 
társadalmi újratermelődésének jellegzetes módjairól és formáiról a szocialista 
társadalmakban (vő. Kolosi 1987a; Mateju 1990; Ganzeboom-Graaf-Róbert 1990; 
Róbert 1991a; Böröcz-Southworth 1996; Kraaykamp-Nieuwbeerta 1998). Ezeknek 
az elemzéseknek a következtetéseit úgy lehetne összefoglalni, hogy miközben a 
társadalmi egyenlőtlenségek egyéb formáit hatékonyabban ellenőrizte és sikere
sebben csökkentette a szocialista társadalompolitika, addig az életstílust kevésbé 
lehetett „államosítani” és nehezebb volt a státusreprodukcióban betöltött szerepét 
csökkenteni.

Az életstílusra irányuló vizsgálatok két elfogadott megközelítést alkalmazhatnak. 
A z életstílust vagy úgy tekintik, mint ami a társadalmi háttér hatását közvetíti a tár
sadalmi státusra, s ebben az esetben egy köztes magyarázó változóról van szó, vagy a 
társadalmi rétegződés következményeként, függő változónak tartják. Jelen írás az 
utóbbi típusba tartozik. Más szempontból az életstílus vizsgálatakor állást kell fog
lalni egy másik kérdésben is, nevezetesen, hogy az életstílus olyan társadalmi jelen
ség, amely -  ha nem is egyetlen dimenzióban, de alapvetően mégis -  vertikálisan 
hierarchizálja a társadalom tagjait, avagy az életstílus éppen a horizontális differen
ciálódás megnyilvánulása. Az utóbbi szemlélet eredménye az életstílus tipológiák és 
miliők divatja, amely az individualizáció nyomán kialakuló „rizikótársadalomban” 
(Beck 1986) az osztályok és rendek alternatíváját jelenti. Eszerint az élethelyzeteket, 
életesélyeket miliő-specifikus életstílusok határozzák meg, s a társadalom szerkezete 
nem osztályok vagy rétegek segítségével, hanem miliő-csoportok révén írható le 
(Bolte-Hradil 1984; Hradil 1983, 1987, 1992). Az itt következő elemzés határozot
tan nem ezt az a felfogást vallja, s nem ebbe az irányba gondolkodik. Éppen ellenke
zőleg, ennek az elemzésnek az a célja, hogy bizonyítékokkal szolgáljon arra, hogy az 
életstílus társadalmi-demográfiai, képzettségi és jövedelmi meghatározottságában 
változások, mégpedig növekedés következett be az elmúlt másfél évtizedben Magya
rországon, ahol a politikai és a gazdasági rendszer jelentősen átalakult ebben az idő
szakban.

A következőkben először az elemzést megalapozó elméleti megfontolásokat és a 
korábbi kutatásokat tekintjük át, valamint felállítunk néhány hipotézist. Az adatok és 
változók ismertetése után jutunk el a kutatás empirikus eredményeihez. Végül, az 
elméletek és a hipotézisek fényében értékeljük az eredményeket.

Elméletek és hipotézisek

A jelen tanulmányhoz kiindulópontul a társadalmi struktúra többdimenziósságát és a 
státusinkonzisztencia Lenskitől (1954) átvett koncepcióját választottuk. Miközben 
azonban Lenskit sokkal inkább az amerikaiak választási magatartása érdekelte, s 
ennek összefüggése a státus kikristályosodott, illetve nem kikristályosodott voltával, 
addig a közép-kelet-európai társadalomtudósok ezt a megközelítést arra használták, 
hogy a társadalmi egyenlőtlenségi rendszernek jobb leírását adják ezekben a társa
dalmakban. Wesolowski és Slomoczynski (1978) számára a státusinkonzisztencia az 
egyenlőtlenségek csökkentésére kínált lehetőséget a szocializmus során. Az első kí
sérlet a státusinkonzisztencia empirikus mérésére egy szocialista társadalom orszá-
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ték meg sokkal alaposabban Magyarországon a nyolcvanas évek első felében, a tár
sadalmi rétegződésre (Kolosi 1982, 1987b), illetve az életstílusra (Utasi 1984) vo
natkozóan. Többdimenziós megközelítést alkalmazva ezek a kutatások azt találták, 
hogy a népesség jelentős hányada olyan társadalmi csoportokhoz (klaszterekhez) 
tartozik, amelyeket a státusinkonzisztencia különböző típusaiként lehetett jellemezni. 
A státuskikristályosodás alacsony szintje ezekben a társadalmakban a nagyfokú 
strukturális változások és a szocialista társadalompolitika következményeként a ré
tegződés tipikus jellemzőjének tűnt. Magyarországon is, a széles körben 
kikényszerített foglalkozási mobilitás a munkaerő tömegeit nyomta át a mezőgazda
ságból az iparba (Andorka 1982; Örkény 1989). A munkaerő iránti szükséglet 
strukturális átalakulása területi mobilitást is eredményezett, ami sokak számára napi 
vagy heti ingázás formájában valósult meg a lakóhely és a munkahely között (Bőhm - 
Pál 1985). A képzett munkaerő iránti megnövekedett igény pedig az oktatás bővülé
sét eredményezte (Andorka-Simkus 1983; Róbert 1991b). Mindez hozzájárult a szo
cialista társadalom destratifikációjához és a korábbi hierarchikus struktúrák megtöré
séhez. Mivel a politikai intézkedések a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentését 
célozták meg, ez az iskolai befektetések alacsonyabb szintű megtérülését eredmé
nyezte, s az egyenlőtlenségek bizonyos területein bekövetkezett nagyfokú mobilitás 
más területeken jelentős immobilitással járt együtt, növelve a státusinkonzisztencia 
szintjét (Róbert 1986).

A státusinkonzisztencia, „a társadalmi státus nem vertikális dimenziója”, tehát a 
második világháború utáni kelet-európai strukturális és politikai fejlődés velejárója 
volt, ami bizonyos értelemben valóban a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését 
szolgálta, de ugyanakkor speciális mechanizmusokat is létrehozott a strukturális
reprodukciós folyamatokban. Például a státusinkonzisztencia úgy hatott az életstílus
ra, hogy a magas jövedelem és az alacsony iskolázottság növelte, miközben az ala
csony jövedelem és a magas iskolázottság csökkentette a materiális fogyasztást (De 
G raaf 1991). A szocializmus alatt a státusinkonzisztencia jellemzője volt a viszony
lag alacsony szintű kapcsolat a státus különböző mutatói között, a gyenge korreláció 
a foglalkozás/iskolázottság és a jövedelem között, vagy a jövedelem és a kulturá- 
lis/materiális életstílus között. Az életstílus, s különösen az anyagi életstílus megha
tározottsága szintén kisebb, ahogy Kolosi (1990) nemzetközi összehasonító eredmé
nyei mutatták. Az anyagi életstílus Hollandiában erősen függött a jövedelemtől, mi
közben Magyarországon alig. Ellenben nem volt említésre méltó nemzetközi eltérés 
az iskolázottság hatásában a kulturális életstílusra.

A politikai és gazdasági rendszerváltozás jelentős átalakulást hozott a társadalmi 
struktúrában az egykori szocialista társadalmakban. A privatizáció^ a vállalkozói 
osztály kialakulása, a jelentős mértékű munkanélküliség, a növekvő jövedelmi diffe
renciálódás növelte a társadalmi egyenlőtlenségeket. E folyamatok eredményeképpen 
a kilencvenes évek társadalmi struktúrája Magyarországon a korábbinál kikristályo- 
sodottabb kell legyen. Ez a feltételezés adja ennek az elemzésnek a központi fogalmi 
keretét. Az életstílusra vonatkozó kutatási kérdések és hipotézisek eszerint a követ
kezők:

K I . Hogyan korrelál egymással a kulturális és az anyagi életstílus?
H l. Feltételezhetően a kulturális és az anyagi életstílus közti korreláció 1982 és 

1998 között növekedett.
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H l. Feltételezhetően a kulturális és az anyagi életstílus közti korreláció 1982 és 
1998 között növekedett.

K2. Hogyan hatnak a társadalomi-demográfiai jellemzők a kulturális és az anyagi 
életstílusra?

H2. A kulturális és az anyagi életstílus meghatározottsága 1982 és 1998 között 
növekedett.

Két frissebb kutatás említhető itt, amelyek ezzel a témával foglalkoznak a nem
zetközi összehasonlítások szemszögéből, de ugyanakkor nem térnek ki az időbeli 
változásokra. Kraaykamp és Nieuwbeera (1998) a „Social Stratification in Eastern 
Europe after 1989” kutatás Bulgáriára, Csehországra, Magyarországra, Lengyelor
szágra és Szlovákiára vonatkozó 1993-as adatait felhasználva vizsgálta a társadalmi 
származás, a szülői kulturális tőke, s az egyéni státusjellemzők hatását a kulturális és 
az anyagi életstílusra. A szerzők azt találták, hogy mind az iskolázottság, mind a 
szülői kulturális tőke fontos előrejelzője volt a kulturális életstílusnak, miközben az 
anyagi életstílusra az iskolázottság és a jövedelem hatott jelentősen. A társadalmi 
származás és részben a szülői kulturális tőke is csak közvetett módon hatottak az 
életstílus differenciálódására. Ez az elemzés azt a következtetést vonta le, hogy a 
kommunista kísérlet ezeknek a kelet-európai társadalmaknak a destratifikációjára 
sikertelen volt, a társadalmi és kulturális egyenlőtlenségek generációk közti átörökí
tése világosan kimutatható az életstílus reprodukciójára vonatkozó modell révén.

A másik elemzés (Róbert 1997a) az életstílus inkonzisztens jellegére irányult, s 
azon a feltételezésen alapult, hogy a „stilisztikai egység” Sobel által használt fogal
ma -  a nagyfokú státusinkonzisztencia következtében -  nem alkalmazható az élet
stílusra a szocialista társadalmakban. Ennek az elemzésnek, amely ugyanazon a fen
tebb említett adatbázison készült, Bulgária, Csehország, Magyarország, Lengyelor
szág, Oroszország és Szlovákia adatait felhasználva, egy olyan tipológia jelentette a 
függő változóját, amely a konzisztensen magas szintű, a kultúra által uralt, az anya
gilag meghatározott és a konzisztensen alacsony szintű életkörülmények típusait tar
talmazta. Statisztikailag becsülve annak valószínűségét, hogy kik kerülnek ennek a 
tipológiának az egyes kategóriáiba, a jövedelem magyarázó ereje viszonylag gyenge 
volt (más magyarázó változókkal is kontrollálva). Az iskolázottság viszont az élet
stílus jobb előrejelzőjének bizonyult. Még erősebb hatása volt az osztály hovatarto
zásnak, amennyiben a szolgáltató osztályhoz való tartozás (Erikson-Goldthorpe 
[1992] sémája alapján) erősen növelte annak valószínűségét, hogy valaki a kultúra 
által uralt vagy a konzisztensen magas szintű életkörülmények típusaiba került, míg 
az önálló foglalkozásúak esetében az anyagilag meghatározott életstílusú típusba 
kerülés esélye volt jelentősen nagyobb (szemben a referencia kategóriaként szereplő 
fizikai munkásokkal és a konzisztensen alacsony szintű életstílus típusával).

Ez a tanulmány az előbbi kutatásokból származó tanulságokat felhasználva az 
időbeli összehasonlításra irányuló modellt állít fel. A kulturális és az anyagi életstílus 
lesz a modell függő változója, a fő magyarázó változók pedig a demográfia helyzet, 
a társadalmi-gazdasági státus és az osztályhelyzet háromféle mérőszáma.1

1 A társadalmi származásnak, illetve más szülői jellemzők közvetett hatásának időbeli változá
sai nagyon lényegesek lennének, de a jelen elemzéshez felhasznált adatbázisok nem minde
gyikében állnak rendelkezésre az ehhez szükséges változók.



1 ábra. A kulturális és a materiális életstílus meghatározottságának modellje
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Három demográfiai sajátosságot veszünk figyelembe, a nemet, az életkort és a lakó
helyet. A nemek szerinti különbség csak a kulturális életstílusra vonatkozó modell
ben szerepel. Azt várjuk, hogy a nők kulturális fogyasztása nagyobb, összefüggésben 
a kulturális tőke korábban kimutatott nemek szerinti különbségeivel (DiMaggio 
1982). Ez a jelenség feltehetőleg nem változik időben. Az életkor valójában az egy
mástól nehezen elválasztható kohorsz, illetve életciklus szerinti különbségeket tükrö
zi. Miként Sobel (1981) kimutatta, ezek szintén hatást gyakorolnak az életstílusra. 
Azt várjuk, hogy fiatalabb korban magasabb szintű a kulturális és az anyagi fo
gyasztás. Magyarországon az idős népesség növekvő relatív deprivációjának követ
keztében, ez a hatás időben fokozódhat. A lakóhely, amely legalább annyira demog
ráfiai, mint amennyire társadalmi-gazdasági mutató, szintén erősen befolyásolja az 
életesélyeket. A korábbi kutatások szerint a nagyobb és városiasabb településeken 
jobb az esély a kedvezőbb életkörülményekre (Róbert 1997a). Ezt a hatást is időben 
állandónak feltételezzük.

T ársada lm i-gazdaság i hatások

A státus mérésére három klasszikus indikátort használunk, az iskolázottságot, a 
presztízst és a jövedelmet. A korábbi vizsgálatok azt jelezték, hogy ezek az egyéni 
erőforrások szignifikáns előrejelzői az életstílusnak mind Kelet-Európábán 
(Machonin 1970; Kolosi 1990; Ganzeboom-Graaf-Róbert 1990; Róbert 1997a; 
Kraaykamp-Nieuwbeerta 1998) mind Nyugat-Európa piacgazdaságaiban (Bourdieu 
1984; DiMaggio-Usteem 1978, 1980; De G raaf 1989). A kulturális életstílus eseté
ben leginkább az iskolázottságnak, az anyagi életstílus esetében viszont a jövede
lemnek lehet nagyobb magyarázó ereje. Noha a presztízs fontos mutatója az értékek, 
az ízlés és a fogyasztás különbségeinek (W eber 1966; Treiman 1977), a foglalkozási 
presztízs hatása az életstílusra általában kisebb, ha az iskolázottsággal és a jövede
lemmel van kontrollálva. Mivel egy státuskikristályosodási folyamatra számítunk, azt 
feltételezzük, hogy a társadalmi-gazdasági változók hatása -  különösen az iskolá
zottságé és a jövedelem é -  időben növekvő a kulturális és az anyagi életstílusra.
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O sztá lyhatások

A szocialista társadalmak osztályszerkezetének ortodox marxista megközelítése a két 
osztály (munkásság és parasztság) és egy réteg (értelmiség) modellen alapult. Kü
lönböző munkák és szerzők hosszú sorát (köztük Ossowskit, Hegedűst, Férgét, Ko
losit, Szelényit stb.) említhetnénk itt, akik bírálattal illették ezt a leegyszerűsített és 
ideologikus modellt, s adekvátabb valamint szociológiai szempontból relevánsabb 
osztály- és rétegződés modellt igyekeztek kidolgozni e társadalmakra. A kilencvenes 
évek gazdasági és társadalmi átalakulása következtében az egykori szocialista orszá
gok ezeknek a rétegmodelleknek, illetve munkajelleg csoportoknak a szempontjából 
is jelentős változásokon mentek keresztül. A folyamat egyik fontos sajátossága, hogy 
bizonyos osztályhelyzetek szerepe megnövekedett a társadalmi differenciálódásban, 
miáltal egyre relevánsabb osztályviszonyokról beszélni (Róbert 1997b; Bukodi 
1999; Lengyel-Róbert 2000). Két ilyen osztályhatást vonunk be az elemzésbe: a 
szolgáltató és a vállalkozó osztályhoz tartozás hatását. A szolgáltató osztály egyik 
szegmensére vonatkozóan Szelényi és munkatársai (1996) egy menedzseri osztály 
kialakulását emelték ki. A szolgáltató osztály egy másik szegmensének, a professzio
nális csoportoknak a pozíciójában bekövetkezett változások már sokkal vitatottab- 
bak. Ugyancsak vita folyik egy új nagyvállalkozói tőkésosztály megjelenéséről (Ko- 
losi-Sági 1997; Kovách-Csite 1999). Kétségtelen viszont, hogy a kisvállalkozói 
osztály kiemelkedése kulcsszerepet játszott a rendszerváltozás után az egykori szoci
alista társadalmakban (Róna-Tas-Lengyel 1997; Róbert 1996, 1998; W allace- 
Haerpfer 1998), még akkor is, ha az önfoglalkoztatók egy részének esetében 
kényszervállalkozókról van szó. Mint említettük, a korábbi tanulmányok kimutatták, 
hogy ezek az osztályhelyzetek növelik a kulturális és az anyagi fogyasztást (Róbert 
1997a; W allace-Haerpfer 1998). Következésképpen, ös zhangban a státuskikristá
lyosodás hipotézisével, az osztálypozíciók növekvő szerepére számítunk a kulturális 
és az anyagi életstílus meghatározásában.

Mindezt összefoglalva, a magyarázó változókra vonatkozó konkrét hipotéziseket 
az 1. táblázat tartalmazza.

Adatok, mérések és módszerek

A da to k

Négy adatbázist használtunk az elemzés során. A Rétegződés-modell vizsgálat 
(N=11722) 1982-es (kutatásvezető: Kolosi Tamás), a TÁRK1-I. Vizsgálat (N=5999) 
1986-os (kutatásvezető: Kolosi Tamás), a TÁRKI Mobilitás Vizsgálat (N=2998) 
1992-es (kutatásvezető: Róbert Péter), a TÁRKI Monitor Vizsgálat (N=3792) pedig 
1998-as (kutatásvezetők: Tóth István György és Szívós Péter) felvételek voltak. 
Mindegyik kutatás országos véletlen mintán folyt, s többlépcsős mintavételen ala
pult. Az 1982-es és az 1998-as kutatás háztartás-, míg az 1986-os és az 1992-es 
egyéni mintán készült. Az elemzés céljára a 18 éves és idősebb válaszadókat vá
lasztottuk ki. Az adatbázisok felhasználásával egy összemásolt adatfile készült,
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amelyben mind a négy eredeti filet egyenlően súlyozva (N=3000/file) szerepeltettük. 
Az elemzés ezen a közös adatbázison történt (N=12000).

Változók

A kulturális fogyasztásra vonatkozó függő változó négy kétértékű (0 vagy 1) mutatón 
alapul (színházba járás, koncert- és múzeumlátogatás, valamint az átlagosnál több 
könyv).2 A másik függő változó, amelyik az anyagi fogyasztásra vonatkozik, a ház
tartások tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottságának négy kétértékű (0 vagy 1) 
mérőszámán alapul (színes tv, hűtőszekrény, automata mosógép, személyautó).3 
Mindkét esetben z-score módszerrel történt a kulturális és az anyagi életstílus skála 
konstrukciója. Ez azt jelenti, hogy a kulturális és az anyagi fogyasztás standardizált 
értékeit adtuk össze, az egyes elemek társadalmi eloszlásán alapuló súlyozással. M i
vel az alapeloszlások is változtak a vizsgált időszakban, ezt az eljárást külön-külön 
megismételtük mind a négy adatbázison.

További öt tartós fogyasztási cikk (mélyhűtő, videó, mikrohullámú sütő, CD- 
lejátszó és személyi számítógép) elérhetősége révén lehetővé vált, hogy az elmúlt tíz 
évre (1992, 1998) vonatkozóan egy második anyagi életstílus változó is készüljön 
ugyanezzel a módszerrel, külön-külön kiszámolva a két időpontra a vonatkozó skála
értékeket. A magyar háztartásoknak csak egy kisebb részében fellelhető, drágább 
tartós fogyasztási cikkek alapján az anyagi fogyasztásnak így egy érzékenyebb mu
tatóját is létrehoztuk. (Az eredeti változókról a Függelék FI és F2 táblázatai adnak 
áttekintést.)

Az elemzés magyarázó változói:
-  nem, ahol a férfí=l és a nő=0;
-  kor, években mérve;
-  lakóhely, a település lélekszámán alapuló ordinális skálán mérve;
-  iskolázottság, az oktatásban eltöltött évek számával mérve;
-  foglakozási presztízs, Treiman SlOPS-pontjaival mérve (Ganzeboom-Treiman 

1996);
-jövedelem , az egy főre jutó családi jövedelem deciliseivel mérve (annak érdeké

ben, hogy a másfél évtized óriási inflációja kezelhető legyen);
-  szolgáltató osztályhoz tartozás, ahol az EGP osztályozás (Erikson-Goldthorpe 

1992) I. vagy II. kategóriája 1-nek felelt meg (gyakorlatilag a vezetők és értelmi
ségiek tartoznak ide), minden más eset 0-nak;

-  vállalkozó osztályhoz tartozás, ahol az EGP osztályozás IVa. és IVb kategóriája 1- 
nek felelt meg (önfoglalkoztatók és kisvállalkozók tartoznak ide), minden más eset 
0-nak.
(A magyarázó változók áttekintése a Függelék A3 táblájában szerepel.)

2 A megfelelő kérdések szövegezése hozzávetőleg azonos volt, de a válaszkategóriák száma 
különbözött az egyes adatbázisokban. Ezért készültek dichotóm változók.

3 Csak ez a négy item volt egyaránt elérhető mind a négy adatbázisban.
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M ó d szerek

A kulturális és az anyagi életstílus, valamint a független változók közötti korreláció
kat minden egyes időpontra külön kiszámítottuk. A kapcsolatok ilyen kétváltozós 
áttekintése után az életstílus meghatározottságának többváltozós elemzése követke
zett, ahol OLS regressziós modelleket illesztettünk külön-külön a kulturális és az 
anyagi életstílusra. Először a négy időpontra külön-külön megbecsültük a modelle
ket, majd -  annak érdekében, hogy az időbeli változások szignifikanciaszintje sta
tisztikailag ellenőrizhető legyen -  a modelleket újra megbecsültük a közös adatbázi
son. Ebben a modellben szerepeltek további kétértékű változók 1986-ra, 1992-re és
1997-re vonatkozóan (1982 volt a referencia kategória), amelyek az időbeli változá
sok közvetlen hatását képviselték, továbbá a független változók és az időpontokra 
vonatkozó változók közötti interakciós hatásokat is figyelembe vettük.

Eredmények

A korrelációs együtthatók erős kapcsolatot jeleznek az életstílus és a demográfiai, 
valamint a státus- és az osztálymutatók között (Lásd a 2-3. táblázatokat). Az együtt
hatók előjele, vagyis a kapcsolat iránya negatív összefüggést mutat az életstílus és a 
nem, illetve az életkor között. Ahogy vártuk, a nők kulturális fogyasztásának szintje 
magasabb, de az anyagi fogyasztással való kapcsolat statisztikailag nem jelentős. A 
fiatalabbakat magasabb szintű fogyasztás jellemzi mind kulturális, mind anyagi té
ren. Gyakrabban járnak színházba, múzeumba vagy koncertekre, több könyvük van, 
mint az idősebb válaszadóknak, illetve nagyobb arányban találunk színes tv-t, hűtő- 
szekrényt, automata mosógépet és személyautót is a fiatalabbak háztartásában. Min
den más esetben az adatok pozitív összefüggést jeleznek, azaz a nagyobb (városia
sabb) lakóhely, a magasabb iskolázottság, a magasabb presztízsű foglalkozás, a ma
gasabb fizetés egyaránt növeli a kulturális és az anyagi életstílus szintjét. A szolgál
tató osztályhoz tartozás, úgy tűnik, szorosabban kapcsolódik az életstílushoz, mint a 
vállalkozói osztályhoz tartozás.

Ugyanakkor az önállóak esetében a korrelációs együtthatók világosan növekvő 
tendenciát mutatnak. Hasonló növekedés figyelhető meg az iskolázottság és a kultu
rális életstílus közti kapcsolat terén is. Az életkor és a kulturális életstílus közötti 
korreláció viszont úgy tűnik, gyengül. Más, a korrelációs együtthatók időbeli alaku
lását tükröző trendek viszont nem lineárisak. A lakóhely, a foglalkozási presztízs 
vagy az egy főre jutó családi jövedelmi decilisek esetében először növekedés, majd 
csökkenés figyelhető meg.

Ugyanezen változók alapján készített többváltozós regressziós becslések eredmé
nyeit mutatja a 4. és 5. táblázat. A modellekből adódó ún. determinációs együttható 
(kiigazított R2 érték) nem mutat növekvő tendenciát a teljes vizsgált időszak során, 
ahogy azt a státuskikristályosodás hipotézise alapján vártuk. Valójában a megmagya
rázott variancia hányad növekszik mind a kulturális, mind az anyagi életstílus eseté
ben 1982 és 1992 között (az előbbinél 36, 38, 44 százalék, az utóbbinál 22, 27, 32 
százalék), de ez a tendencia 1998-ra megfordul (az előbbinél 39, az utóbbinál 27 
százalék). Ezekből az értékekből az is látszik, hogy a magyarázó erő alapján, amely
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persze csak egy lehetséges minősítő szempont, a modell jobban működik a kulturális, 
mint az anyagi életstílus esetében.

Az érdemi összefüggésekre térve, majd minden magyarázó változó hatása szigni
fikáns a többváltozós modellekben, noha erősségük -  a köztük is fennálló korreláció 
következtében -  természetesen csökkent. Különösen a foglalkozási presztízs, illetve 
az életkor szerepe tűnik kisebbnek az életstílus meghatározásában, ha más kontroli- 
változókat vezetünk be. Összhangban a hipotézisekkel az iskolázottság jobban hat a 
kulturális életstílusra, miközben az egy főre jutó családi jövedelem jobban hat az 
anyagi életstílusra. Az urbanizációs szintnek, úgy látszik, nagyobb a hatása a kultu
rális életstílusban mutatkozó különbségekre, mint az anyagi életstílus szempontjából 
mértekre. Az anyagi életstílus esetében a szolgáltató osztályhoz való tartozás hatása, 
más változókkal kontrollálva, nem bizonyult szignifikánsnak, miközben ez a hatás 
erős maradt a kulturális életstílus esetében. Ahogy vártuk, a vállalkozó osztályhely
zet jelentősen hat az anyagi életstílusra, de a kilencvenes években szerepe van a 
kulturális életstílus meghatározásában is.

A kulturális életstílus esetében, a becslések növekvő meghatározottságot jeleznek 
a vizsgált időszakban az iskolázottság és a vállalkozói osztályhelyzet vonatkozásá
ban. Az életkor esetében a fiatalabbak előnye növekedést mutat az anyagi életstílus 
terén. Ezzel szemben csökkenő tendencia figyelhető meg a lakóhely hatásánál, külö
nösen a kulturális fogyasztás esetében. A többi magyarázó változó esetében, a becs
lések nem mutatnak egyértelmű trendet.

A kikristályosodás hipotézisével összhangban, időben erősödő kapcsolatot vár
tunk a kulturális és az anyagi életstílus között. A 6. táblázatban közölt korrelációs 
együtthatók szerint valóban van egy növekvő tendencia 1982, 1986 és 1992 között, 
de a determinációs együtthatóhoz hasonlóan ez a tendencia is megfordul 1998-ra.

Miután évenként külön-külön megvizsgáltuk a kulturális és az anyagi életstílusra 
vonatkozó modellünket, elvégeztük az elemzést az összevont adatbázison is. Ez a 
modell a 7. táblázatban szerepel. Itt a magyarázó változók közvetlen hatásán túlme
nően ezen változók és az idő közti interakciós hatások is szerepeltek, annak érdeké
ben, hogy megtudjuk, vajon az egyes évekre becsült modellek alapján kirajzolódó 
időbeli változások statisztikailag jelentősek vagy sem. A kulturális és az anyagi élet
stílusra vonatkozó modellek becslése két lépésben történt, először az idő és más ma
gyarázó változók fő hatásait, másodszor az interakciós tagokat adtuk a modellhez.

Noha az összevont életstílus mutatók egyes elemei abszolút értelemben mutatnak 
növekedést, legalábbis 1982 és 1992 között (lásd a Függelék FI és F2 táblázatait), az 
évekre vonatkozó kétértékű változók alapján az időbeli főhatások negatívak 1982- 
höz, a referencia kategóriához viszonyítva. Ennek magyarázata az lehet, hogy az 
indexeket időpontonként külön-külön megkonstruáltuk. A többi magyarázó változó 
főhatásai hasonlónak tűnnek az évenkénti becslésekből adódó eredményhez. Eszerint 
a lakóhely, az iskolázottság és a szolgáltató osztályhoz való tartozás a kulturális élet
stílusra hat erősebben; míg az életkor, a jövedelem és a vállalkozó osztályhoz való 
tartozás pedig az anyagi életstílusra. A modell a főhatások alapján a kulturális élet
stílus teljes szórásának 39 százalékát, az anyagi életstílus teljes szórásának pedig 26 
százalékát magyarázza.

Hozzáadva az egyenlethez az interakciós tagokat a modellek magyarázó ereje 
alig, 1 százaléknák kisebb mértékben javul. Nagyon kevés interakciós hatás bizo-
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nyúlt szignifikánsnak. A fiatalabbak előnye az idő folyamán növekedett az anyagi 
életstílusra vonatkozóan. A kisebb és kevésbé városias településeken élő emberek 
hátránya a kilencvenes években szignifikánsan csökkent mind a kulturális, mind az 
anyagi életstílus esetében. Az iskolázottság hatása nőtt mind a kulturális, mind az 
anyagi életstílusra vonatkozóan. Ellentétben a hipotézisekkel, a jövedelem hatásának 
változása statisztikailag nem jelentős. Ugyanez a helyzet a vállalkozói osztály hatá
sával is. Még inkább meglepő, hogy a szolgáltató osztály hatásának időbeli változása 
vagy nem szignifikáns, vagy éppenséggel negatív előjelű.

Ezek az eredmények több ponton is ellentmondanak várakozásainknak. Az anyagi 
életstílus esetében van lehetőségünk arra, hogy vizsgálatunkat pontosítsuk. Az anyagi 
életstílus alternatív mérését felhasználva, a tanulmánynak ebben részében csak az 
1992 és 1998 közötti, azaz a rendszerváltozás utáni időszakban végbement változá
sokkal foglalkoztunk. Az elemzés menete ugyanaz volt, először a korrelációs együtt
hatókat vizsgáltuk, majd regressziós becsléseket végeztünk a két időpontra vonatko
zóan, végül az időbeli változások erősségét ellenőriztük. A korrelációs és regressziós 
együtthatók a 8. táblázatban szerepelnek.

Az anyagi életstílus nincs szignifikáns kapcsolatban a nemmel, negatív a kapcso
latot iránya az életkor esetében, s pozitív az összefüggés a társadalmi státus, illetve 
az osztályhelyzet további, itt figyelembe vett mutatóival. A korrelációk alapján nö
vekvő kapcsolat van az anyagi életstílus és az életkor, az iskolázottság, a foglalkozá
si presztízs, valamint a szolgáltató és a vállalkozói osztálypozíció között.

A többváltozós elemzés nem mutat lényeges változást a hatások „mintázatában”, 
túl azon, hogy a regressziós becslések -  a magyarázó változók közti kapcsolat miatt 
-  alacsonyabbak, például a település, illetve a szolgáltató osztályhoz tartozás elveszti 
szignifikáns jellegét. Ugyanakkor az életkor, az iskolázottság, az egy főre jutó csalá
di jövedelem decilisei és különösen a vállalkozói osztályhelyzet hatása viszont erő
sebbnek tűnik 1998-ban, mint 1992-ben. Hasonlóan nő a modell magyarázó ereje, a 
determinációs együttható (kiigazított R2 érték), amely durván 18 százalék 1992-ben 
és közel 27 százalék 1998-ban.4

Végül a modellt az összevont adatbázison vizsgáltuk meg az 1992 és 1998 közötti 
időszakra, ismét két lépésben, figyelembe véve a főhatásokat, s az idővel való inte
rakciós hatásokat is. Az eredmények a 9. táblázatban szerepelnek. Első lépésben a 
modell pozitív időbeli változást jelez, a magyarázó változók közül pedig a vállalko
zói osztályba tartozás, az iskolázottság és az egy főre jutó családi jövedelem hatása a 
legerősebb az anyagi életstílusra. A modell magyarázó ereje 21 százalék. Második 
lépésben, az interakciós tényezők hozzáadásával 1,5 százalékkal nőtt a determinációs 
együttható. Ez nem sok, de a korábbiaknál több esetben mutatkozik a magyarázó 
változók hatásában szignifikáns változás. A rendszerváltozást követő évtized során 
megnőtt a fiatalok előnye, jobban számít az iskolázottság, a jövedelmi helyzet az 
anyagi életstílus esetében, s a vállalkozói osztályhelyzet hatása is növekvő mérték
ben valószínűsít kedvezőbb anyagi életstílust. Az anyagi életstílus alternatív mérése

4 Valójában a megmagyarázott szórásnak ez a növekedése 1992 és 1998 között, összehason
lítva a megmagyarázott szórás ugyanezen időszak alatt bekövetkezett csökkenésével, amikor 
az anyagi életstílus mérés eredeti változatát vizsgáltuk (lásd 5. táblázat), abból következik, 
hogy az 1992-re vonatkozó becslés esetében térnek el jelentősen az R2 értékék.
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alapján a feltételezett kikristályosodási folyamat ebben az egyenlőtlenségi szférában 
1992 és 1998 között tehát kimutathatóan jelen van.

Az eredmények értékelése

A tanulmány célja a kulturális és az anyagi életstílus meghatározottságában Magya
rországon, az 1982 és 1998 közötti másfél évtized során történt változások vizsgálata 
volt. Az elemzés során abból indultunk ki, hogy Magyarország ebben az időszakban 
jelentős gazdasági és társadalmi átalakuláson ment keresztül, ami összességében a 
társadalmi rétegződés erősebb kikristályosodását hozta magával. Következésképpen, 
az a státusinkonzisztencia, amelyet a nyolcvanas évek során a hazai kutatások (első
sorban Kolosi 1987b) kimutattak, csökkenő tendenciájú, a korábbinál kisebb mérté
kű a kilencvenes években. Ugyanakkor az 1989-90-es rendszerváltozást nem tekin
tettük egy erős cezúrának, sokkal inkább egy fokozatos átmenetet tételeztünk fel a 
vizsgált másfél évtizedes időszakban a kristályosodás irányába. Konkrétan, az élet
stílus kutatás kérdésére vetítve, a státusinkonzisztencia csökkenésének hipotézise 
alapján azt feltételeztük, hogy a kulturális és az anyagi életstílus közötti korreláció 
időben növekedett, vagyis az életstílus inkonzisztenciája általában csökkent, s az 
életstílus és a társadalmi-demográfiai jellemzők (státusismérvek, osztálypozíció) 
közötti oksági kapcsolat erősödött.

Négy adatbázist használtunk fel e feltevések ellenőrzésére 1982-ből, 1986-ból, 
1992-ből és 1998-ból. Ugyanazokat az indexeket állítottuk elő a kulturális és az 
anyagi életstílus mérésére, továbbá ugyanazokat a magyarázó változókat használtuk 
fel a demográfiai helyzet, a társadalmi státus, valamint az osztályhelyzet mérésére. 
Az életstílus és meghatározói közti statisztikai kapcsolatot két- és többváltozós 
elemzési módszerekkel vizsgáltuk.

Összefoglalva az elemzés eredményeit, azt találtuk, hogy azok nem minden vo
natkozásban támasztják alá a kutatás fő hipotézisét. A kulturális és az anyagi életstí
lus közti kapcsolat erősségét vizsgálva, megjelent ugyan egy tendencia a kikristályo
sodás irányába 1982 és 1992 között, de ez a trend megtört 1992 és 1998 között. A 
kulturális és az anyagi életstílus közötti korreláció 1982 és 1992 között növekedett, 
de 1998-ra ez a korrelációs együttható ismét kisebb lett. Amikor az életstílus meg
határozottságát minden időpontra külön vizsgáltuk, az ún. determinációs együtthatók 
(kiigazított R2 értékek) a megmagyarázott szórás növekedését jelezték mind a kultu
rális, mind az anyagi életstílus esetében 1982 és 1992 között, de ez a tendencia is 
megtört 1998-ra. A magyarázó változóknak az életstílusra gyakorolt hatásában várt 
növekedés minden kétséget kizáróan csak az életkor és az iskolázottság terén figyel
hető meg. Az életstílus valójában szignifikánsan kevésbé jelezhető előre a lakóhely 
segítségével 1998-ban, mint korábban. Miközben akár a kedvező jövedelmi helyzet, 
akár a szolgáltatói vagy vállalkozói osztálypozíció egyértelműen kapcsolatban van a 
magasabb szintű kulturális -  és még inkább -  anyagi életstílussal, a modellekből 
származó becslések az összefüggés feltételezett időbeli erősödését nem bizonyí
tották egyértelműen. Különösen a szolgáltató osztály esetében nem igazolódtak a 
várakozások.
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Az eredmények értelmezéséhez néhány dolgot figyelembe kell vermi. Először is 
meg kell vizsgálnunk mind az életstílusra, mind a társadalmi-demográfiai helyzetre 
vonatkozó kiinduló adatainkat. A kulturális életstílus mérésére használt fogyasztási 
változók szerint a -  függelékben közreadott -  megoszlások abszolút növekedést 
mutatnak a színház-, múzeum- vagy koncertlátogatás terén 1982 és 1992 között, de 
ez a tendencia 1998-ban nem folytatódott. Egy másik, 1998 őszi adatsor alapján úgy 
tűnik, hogy az 1998 tavaszán készült, ebben a tanulmányban felhasznált adatokban a 
kulturális fogyasztás alábecsült. Másrészt viszont más adatok -  beleértve a témára 
vonatkozó makro-statisztikai információkat is -  alátámasztják a kulturális fogyasztás 
szintjében, a kilencvenes években megfigyelt csökkenést.

Az anyagi életstílus mérésére használt egyedi változók abszolút növekedést je 
leztek a tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottságban a vizsgált időszak folyamán. 
Kétségtelen, hogy a méréshez felhasznált tartós fogyasztási cikkek különböző anyagi 
és szimbolikus értékeket fejeznek ki a magyar társadalomban. A színes televízió és a 
hűtőszekrény rendkívül általánossá vált Magyarországon, de ez kevésbé áll fenn az 
automata mosógép és a személyautó esetében. Sajnos azok a cikkek, amelyek a teljes 
másfél évtizedes időszakban valamilyen arányban megtalálhatók voltak a magyar 
háztartásokban, az anyagi helyzetnek csak egy durva mérését tették lehetővé. Ezt a 
hibát próbáltuk meg kiküszöbölni, amikor modernebb és drágább árucikkek felhasz
nálásával az anyagi életstílus mérésére egy másik indexet is konstruáltunk a kilenc
venes évek időszakára. Ez a mutató érzékenyebbnek bizonyult és erősebb összefüg
gést mutatott a legújabb társadalmi differenciálódással. Az így operacionalizált 
anyagi életstílusra 1992 és 1998 között növekvő hatást gyakorolt a fiatalabb életkor, 
a magasabb képzettség, a jobb jövedelem helyzet és a vállalkozói osztálypozíció. 
Sőt, ezen alternatív anyagi életstílus modell esetében a regionális különbségek hatása 
sem csökkent 1992 és 1998 között.

A magyarázó változókat a függő változókhoz hasonlóan körültekintően kell meg
ítélni. Az egyik kritikus pont a jövedelem mérése. Magyarországon 1982-ben és 
1986-ban nem volt személyi jövedelemadó, de 1992-ben és 1998-ban már igen. Fel
tételezhető, hogy a válaszadók által közölt jövedelmi adatok ez utóbbi felmérésekben 
kevésbé megbízhatók, mint a nyolcvanas évek első feléből származó adatok eseté
ben. Következésképpen a jövedelem növekvő hatása feltehetőleg alábecsült. Egy 
másik kritikus pont a vállalkozói osztály, ami nem ugyanaz a strukturális pozíció a 
nyolcvanas és a kilencvenes években. Egyfelől az önálló foglalkozásúak csoportja 
számszerűen megnőtt, másfelől ezek az emberek iskolázottabbak, magasabb presztí
zsű foglalkozásokban dolgoznak a kilencvenes években, mint egy évtizeddel koráb
ban. Ezeket a változásokat nem vette figyelembe az elemzés. A szolgáltató osztály itt 
alkalmazott mérése is talán túlságosan széles. Közép-Kelet-Európában esetleg csak a 
felső szolgáltató (EGP I.) osztály, vagyis a felső vezetők, felső értelmiség esetében 
számíthatnánk a hipotézissel jobban összefüggő eredményekre.

Az elemzés kiinduló adatainak kritikai áttekintésén túl a státuskikristályosodás 
egész folyamatát érdemes szélesebb összefüggésbe helyezni. A státusinkonzisztencia 
csökkenése -  ha valóban van ilyen -  annak következménye, hogy a központi elosztá
son alapuló szocialista társadalmi rend a nyolcvanas években meggyengült, illetve 
hogy a rendszerváltozás a kilencvenes években új piaci viszonyok kiépülését és nö
vekvő társadalmi differenciálódást hozott magával. Ez a komplex folyamat az élet
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stílus itt vizsgált meghatározóin túl más elemeket is tartalmaz. Az iskolai befekteté
sek növekvő megtérülése magasabb jövedelmek formájában szintén része a folya
matnak (Rutkowski 1999). Ezt az összefüggést ez az elemzés nem vizsgálta. Az itt 
közölt eredmények azt jelzik, hogy a státuskikristályosodás a nyolcvanas években 
elkezdődött Magyarországon és -  bizonyos értelemben -  folytatódott a kilencvenes 
években is, legalábbis az anyagi életstílus vonatkozásában. Ugyanakkor úgy tűnik, a 
kulturális és az anyagi életstílus közötti inkonzisztencia nem csökkent a kilencvenes 
években. A szocializmus formális összeomlása után az új társadalmi és gazdasági 
fejlődés nem minden tekintetben segítette elő a státuskikristályosodást Magyarorszá
gon. Egy, a középosztály kialakulásáról végzett, korábbi kutatás ugyanazokat az 
1992-es adatokat használva, amelyek ebben a tanulmányban is szerepeltek jelentős 
státusinkonzisztenciát talált Magyarországon a középosztályi helyzet olyan különbö
ző kritériumai, mint a tulajdonlás, a vezetői pozíció, a szellemi munka, a magas kul
turális és anyagi fogyasztás között (Kovách-Róbert-Utasi 1995). A középosztály 
kulturális fogyasztás-anyagi fogyasztás szerinti szegmentáltságát mutatták a fo
gyasztási csoportokra vonatkozó legfrissebb vizsgálatok is (Fábián-Kolosi-Róbert 
2000) .

A szocialista társadalmi berendezkedésből a piaci viszonyokba való átmenet során 
bekövetkező státuskikristályosodásra vonatkozó itt bemutatott eredmények nem egy
értelműek. Mind az életstílus, mind a társadalmi státus- és osztályhelyzet mérésére 
vonatkozóan finomítanunk kell jelenlegi adatainkat. Az életstílus társadalmi megha
tározottságára, illetve a státusmegszerzésre vonatkozó további vizsgálatoknak más, 
újabb adatbázisokat is figyelembe kell majd venniük, illetve más országok példáit is 
fel kell használniuk annak érdekében, hogy ezek a kutatások hozzájárulnak majd az 
átalakuló kelet-európai társadalmak rétegződési rendszerének jobb megértéséhez.
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1. táblázat
A kulturális és az anyagi életstílus meghatározottságára vonatkozó hipotézisek 
összefoglalása

Kulturális életstílus Anyagi életstílus
Magyarázó változók Hatás Változás Hatás Változás

Nem nők stabil - -

Életkor fiatalabb növekvő fiatalabb növekvő
Régió városiasabb stabil városiasabb stabil
Iskolázottság erősebb + növekvő erősebb növekvő
Foglalkozási presztízs erősebb növekvő erősebb növekvő
Jövedelem erősebb növekvő erősebb + növekvő
Szolgáltató osztályba tartozás erősebb + növekvő erősebb növekvő
Vállalkozó osztályba tartozás erősebb növekvő erősebb + növekvő

Megjegyzés: az „erősebb" pozitív hatást jelent, a „erősebb +” pedig azt, hogy ez a hatás külö
nösen erős lesz.
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2. táblázat
Korrelációs kapcsolatok a kulturális életstílus és a társadalmi-gazdasági 
változók között, 1982-1998

1982 1986 1992 1998
Nem (Férfi=l) - . 0 1 1 -.062*** -.080*** -.041*
Kor (Évek) - 237*** -.184*** .168*** -.158***
Lakóhely (Lélekszám) .336*** .354*** .353*** 291***
Iskola (Évek) .516*** .540*** .582*** .580***
Foglalkozás (Presztízs) 429*** .456*** 511*** 4 5 5 ***
Jövedelmi decilis .325*** .354*** 422*** .311***
Szolgáltató osztály (=1)+ .393*** .387*** .450*** 442***
Vállalkozói osztály (=1)++ . 0 0 2 . 0 1 2 .036* .077***
Egyenlően súlyozott N 3000 3000 3000 3000

3. táblázat
Korrelációs kapcsolatok az anyagi életstílus és a társadalmi-gazdasági 
változók között, 1982-1998

1982 1986 1992 1998
Nem (Férfi=l) .039* -.024 -.008 .009
Kor (Évek) - 178*** -.188*** -.245*** _ 219***
Lakóhely (Lélekszám) .263*** 274*** 282*** .213***
Iskola (Évek) .381*** 4 5 7 *** .511*** .451***
Foglalkozás (Presztízs) .319*** 374*** .403*** .340***
Jövedelmi decilis .328*** .296*** .360*** 322***
Szolgáltató osztály (=1)+ .262*** .285*** .285*** .263***
Vállalkozói osztály (=1)++ .053** 099*** .082*** .124***
Egyenlően súlyozott N 3000 3000 3000 3000

Szignifikancia: *** = .001; ** = .01; * = .05
+ Szolgáltató osztály = EGP osztályozás I. és II. kategóriák (vezető + értelmiség)
++ Vállalkozói osztály = EGP osztályozás IVa. és IVb. (önfoglalkoztatók és kisvállalkozók)

Jegyzet: kulturális életstílus = z-score skála 4 változó alapján: színházba járás, múzeum, kon
cert és a könyvek átlag feletti száma; anyagi életstílus = z-score skála 4 változó alapján: színes 
tv, hűtőszekrény, automata mosógép és személygépkocsi.
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4. táblázat
A kulturális életstílus társadalmi meghatározottsága, 1982-1998
(Standardizálatlan OLS regressziós becslések évenként)

Magyarázó változók 1982 1986 1992 1998
Nem (Férfi=l) -.382*** -.341 *** -.573*** _ 419***
Kor (Évek) -.006* . 0 0 2 - . 0 0 2 -.009***
Lakóhely (Lélekszám) .2 1 0 *** ,235*** .196*** 1 2 9 ***
Iskola (Évek) .286*** .258*** 316*** .405***
Foglalkozás (Presztízs) .015** .0 2 2 *** .019*** .014**
Jövedelmi decilis .136*** .176*** .180*** .106***
Szolgáltató osztály (=1)+ .964*** .487*** .882*** .894***
Vállalkozói osztály (=1)++ -.148 .225 .480* 7 4 7 ***
Konstans -4.439*** -5.628*** -5.793*** -5.302***
Kiigazított R2 .355 .383 .440 .385
Egyenlően súlyozott N 3000 3000 3000 3000

5. táblázat
Az anyagi életstílus társadalmi meghatározottsága, 1982-1998
(Standardizálatlan OLS regressziós becslések évenként)

Magyarázó változók 1982 1986 1992 1998
Nem (Férfi=l) — . . . . . . —
Kor (Évek) -.005 -.004 -.018*** -.026***
Lakóhely (Lélekszám) .137*** .160*** .155*** 073***
Iskola (Évek) .163*** .198*** 24i *** .246***
Foglalkozás (Presztízs) .015** .0 2 2 *** .023*** 0 2 1 ***
Jövedelmi decilis .174*** .132*** .145*** .204***
Szolgáltató osztály (=1)+ .252 .077 -.190 - . 2 2 1

Vállalkozói osztály (=1)++ 1.396** 1.597*** .889*** 1.116***
Konstans -3.357*** -4.252*** -4.110*** -3.457***
Kiigazított R2 . 2 2 0 .267 .319 .272
Egyenlően súlyozott N 3000 3000 3000 3000

6. táblázat
A kulturális és az anyagi életstílus közti korrelációs kapcsolat változása, 1982 -1998

1982 1986 1992 1998
Korrelációs együtthatók .361*** .396*** .438*** .367***
Egyenlően súlyozott N 3000 3000 3000 3000

Szignifikancia: *** = .001; ** = .01; * = .05
+ Szolgáltató osztály = EGP osztályozás I. és II. kategóriák (vezető + értelmiség)
++ Vállalkozói osztály = EGP osztályozás IVa. és IVb. (önfoglalkoztatók és kisvállalkozók)

Jegyzet: kulturális életstílus = z-score skála 4 változó alapján: színházbajárás, múzum, koncert 
és a könyvek átlag feletti száma; anyagi életstílus = z-score skála 4 változó alapján: színes tv, 
hűtőszekrény, automata mosógép és személygépkocsi.
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7. táblázat
Változások a kulturális és az anyagi életstílus 
társadalmi meghatározottságában, 1982-1998
(Standardizálatlan OLS regressziós becslések az összevont adatbázison, N= to О о о

Magyarázó változók Kulturális életstílus Anyagi életstílus
Közvetlen

hatások
Interakciók az 

évvel
Közvetlen

hatások
Interakciók az 

évvel

Év: 1986 -.648*** -1.190** -.469*** -.895*
Év: 1992 -.669*** -1.354*** -.450*** -.753*
Év: 1998 -.468*** -.877* -.329*** - . 1 0 0

Nem (Férfi=l) -.416*** -.382*** — —

Kor (Évek) -.005** -.006* -.013*** -.005
Lakóhely (Lélekszám) 194*** .2 1 0 *** .133*** 137***
Iskola (Évek) .303*** .286*** .204*** 163***
Foglalkozás (Presztízs) .018*** .015** .0 2 1 *** .015**
Jövedelmi decilis .146*** .136*** .157*** .174***
Szolgáltató osztály (=1)+ .835*** .964*** .015 .252
Vállalkozói osztály (=1)++ .549*** -.148 1.267*** 1.396**
Nem * 1986 .040 —

Nem ♦1992 -.192 —

Nem * 1998 -.036 —

Kor* 1986 .008 . 0 0 1

Kor* 1992 .003 -.0 1 2 **
Kor* 1998 -.003 -.0 2 1 ***
Lakóhely * 1986 .025 .023
Lakóhely * 1992 -.014 .019
Lakóhely * 1998 -.081** -.064*
Iskola* 1986 -.028 .035
Iskola* 1992 .030 .078**
Iskola* 1998 I|9*+* .083**
Foglalkozás * 1986 .007 .007
Foglakozás * 1992 .004 .008
Foglalkozás * 1998 - . 0 0 1 .006
Jövedelem * 1986 .039 -.042
Jövedelem * 1992 .044 -.029
Jövedelem * 1998 -.030 .030
Szolgáltató osztály * 1986 -.477* -.175
Szolgáltató osztály * 1992 -.082 -.442
Szolgáltató osztály * 1998 -.070 -.473*
Vállalkozói osztály * 1986 .374 . 2 0 2

Vállalkozói osztály * 1992 .629 -.506
Vállalkozói osztály * 1998 .895 -.279
Konstans -4.701*** -4.439*** -3.439*** -3.357***
Kiigazított R2 .388 .393 .264 .271

Szignifikancia: *** = .001; ** = .01; * = .05
+ Szolgáltató osztály = EGP osztályozás 1. és II. kategóriák (vezető + értelmiség)
++ Vállalkozói osztály = EGP osztályozás IVa. és IVb. (önfoglalkoztatók és kisvállalkozók) 
Jegyzet: kulturális életstílus = z-score skála 4 változó alapján: színházba járás, múzeum, kon
cert és a könyvek átlag feletti száma; anyagi életstílus = z-score skála 4 változó alapján: színes 
tv, hűtőszekrény, automata mosógép és személygépkocsi.
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8. táblázat
Az anyagi életstílus társadalmi meghatározottsága, 1992-1998
(Korrelációs együtthatók és standardizálatlan OLS regressziós becslések, éveként)

Magyarázó változók Korrelációk Regressziós
becslések

1992 1998 1992 1998
Nem (Férfi=l) . 0 2 0 .026 — —

Kor (Évek) -.208*** -.301*** -.019*** -.050***
Lakóhely (Lélekszám) .169*** .144*** .063* . 0 0 2

Iskola'(Évek) .306*** .328*** .188*** .259***
Foglalkozás (Presztízs) .382*** .440*** .0 2 1 *** .024***
Jövedelmi decilis .270*** .262*** .133*** .215***
Szolgáltató osztály (=1)+ .224*** .275*** -.034 .232
Vállalkozói osztály (=1)++ о GO OO * .113*** .350 1.308***
Konstans — — -2.876*** -2.410***
Kiigazított R2 . . . . . . .176 .268
Egyenlően súlyozott N 3000 3000 3000 3000

9. táblázat
Változások az anyagi életstílus társadalmi meghatározottságában, 1992-1998 
(Standardizálatlan OLS regressziós becslések az összevont adatbázison, N=6000)

Magyarázó változók
Közvetlen hatások

Anyagi életstílus
Interakció az évvel

Év: 1998 .116 .465
Nem (Férfi=l) . . . . . .

Kor (Évek) -.035*** -.019***
Lakóhely (Lélekszám) .039* .063*
Iskola (Évek) 2 0 2 *** .188***
Foglalkozás (Presztízs) .0 2 2 *** .0 2 1 ***
Jövedelmi decilis .166*** 133***
Szolgáltató osztály (=1)+ . 2 0 1 -.034
Vállalkozói osztály (=1)++ .984*** .350
Nem * 1998 —

Kor* 1998 -.030***
Lakóhely * 1998 -.061
Iskola * 1998 .072*
Foglalkozás * 1998 .003
Jövedelem * 1998 .082**
Szolgáltató osztály * 1998 .266
Vállalkozói osztály * 1998 .958*
Konstans -2.471 *** -2.876***
Kiigazított R2 .213 .227

Szignifikancia: *** = .001; ** = .01; * = .05
+ Szolgáltató osztály = EGP osztályozás I. és II. kategóriák (vezető + értelmiség)
++ Vállalkozói osztály = EGP osztályozás IVa. és IVb. (önfoglalkoztatók és kisvállalkozók) 
Jegyzet: alternatív anyagi életstílus = z-score skála 5 változó alapján: mélyhűtő, videó, mikro
hullámú sütő. cd-lejátszó, személyi számítógép.
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F ü g g e l é k

FI. táblázat
A kulturális fogyasztás alakulása, évenként

Kulturális fogyasztás Évek Kontroll
1982 1986 1992 1998 1998b

Színházba járás (%) 23.3 33.8 42.3 16.8 23.6
Koncertre járás (%) 4.9 8 . 8 15.8 8 . 6 11.7
Múzeumba járás (%) 20.9 38.8 44.5 24.1 36.4
Az átlagnál több könyv (%) 33.1 28.8 30.2 21.3

F2. táblázat
Az anyagi fogyasztás alakulása (tartós fogyasztási cikkek), évenként

Anyagi fogyasztás Évek Kontroll
1982 1986 1992 1998 1998b

Színes televízió (%) 7.3 25.7 69.2 83.0
Hűtőszekrény (%) 89.4 94.1 96.7 95.9
Automata mosógép (%) 10.5 25.3 40.8 46.4 52.4
Autó (%) 33.2 39.6 47.5 43.7 42.6
Mélyhűtő (%) n.a. n.a. 56.6 67.4
Videó (%) n.a. n.a. 32.7 44.0
Mikrohullámú sütő (%) n.a. n.a. 11.9 35.2 36.7
CD-lejátszó (%) n.a. n.a. 3.4 17.3
Személyi számítógép (%) n.a. n.a. 9.6 1 2 . 2 14.5

F3. táblázat
Demográfiai, státus- és osztály-jellemzők, évenként

Demográfia / Státus Évek
1982 1986 1992 1998

Férfi % 47.3 44.8 45.3 44.4
Életkor (átlag) 45.4 44.0 46.6 47.2
Iskolázottság (átlagos osztály) 8 . 8 9.9 10.4 9.9
Presztízs pontszám (átlag) 35.1 36.9 37.2 37.2
Egy főre jutó családi jövedelem (átlag) 2608 5297 9010 23912
Szolgáltató osztály % 16.3 18.7 20.3 18.4
Vállalkozói osztály % . 6 2 . 1 3.1 4.3

Jegyzet: 1982 = Rétegződés-modell vizsgálat (eredeti N = 11722) 
1988 = TARKI - 1. kutatás (eredeti N= 5999)
1992 = TARKI Mobilitás kutatás (eredeti N = 2998) 
1998 = TÁRKI Monitor kutatás (eredeti N = 3792) 
1998b = TARKI Omnibusz kutatás (eredeti N = 1500)



Balog Iván

BIBÓ ISTVÁN ÉS MAX WEBER

A jelen tanulmány apropójául Bibó István egy viszonylag meglepő kijelentését vá
lasztottam, amely egy eddig fel nem tárt, lehetséges ihlető forrására hívhatja fel a 
figyelmet. Szerzőnk ugyanis 1976 októberében azt nyilatkozta Huszár Tibornak, 
hogy Max Weber „igen nagy hatással volt... és van... rám” (Litván-S. Varga 1995: 
216). Mennyire vehetjük komolyan ezt a megjegyzést? A kérdés eldöntése azért 
lényeges, mert az „igen” felelet cáfolná, a „nem” pedig megerősítené azt a képet, 
amely a nyilatkozóról az utóbbi 2 0  évben kialakult, és amely tudományos teljesít
ményének rovására inkább a politikusit vagy a közíróit domborítja ki, nem is be
szélve a változatlanul élénk Bibó-hagiográfiáról. Ami a választ illeti, Bibó itt is ne
héz helyzetbe hozza az utókort, mert kijelentését egész életművét tekintve is csak 
igen kevés -  igaz, lényeges -  Weber-idézet támasztja alá. Bibó müveiben azonban 
több olyan tanulságos fejtegetést találunk, amely közvetetten, más szerzők közvetíté
sével a nagy német szociológus szellemi befolyását tükrözi, vagy polemikusán gon
dolataira reflektál, és egyúttal a bibói életmű kulcskérdéseit érinti. Mint majd látni 
fogjuk, Bibó jórészt azért tartotta nagyra Webert, mert Horváth Barnát és Hajnal 
Istvánt is nagyra tartotta. Nekünk viszont itt azért kell Weber, mert rajta keresztül 
Bibót szeretnénk jobban megérteni.

A fentiekből következően a hatás elemzése helyett gyakran meg kell elégednünk 
az összehasonlítással. Az alábbiakban három témakörben vizsgálom majd meg, 
hogy mi lehetett Bibó Weber iránti vonzódásának hátterében. Ez a három probléma: 
a protestáns etika, a legitimáció és a racionalitás.'

I.

Max Webernek a protestáns etikáról írt műve (1982) két szempontból is meghatá
rozó Bibó pályáján. Egyfelől ez ihlette első publikációját (1928), másfelől pedig a 
fiatal Bibó kultúrkritikai színezetű írásainak alapkoncepciójához szolgált kiinduló
pontként.

Szerzői debütálására Bibó interjújában így emlékszik vissza: „...nyolcadikos ko
romban mint református ifjúnak, reformáció-emlékbeszédet kellett tartanom, s ezt én 
az apám által kezembe adott Max Weber-féle cikk alapján tartottam meg. Ez volt az 
első találkozásom Max W eberrel...” (Litván-S. Varga 1995: 216). Érdemes köze
lebbről szemügyre venni a nyolcadikos gimnazista beszédét, mert a későbbi Bibóból 
sok minden már e „zsengében” is készen áll. 1

1 Erdei Ferencnek a tanyás mezővárosról és a kettős társadalomról vallott felfogása egyrészt 
weberi ihletésű, másrészt Bibóra is termékenyítőleg hatott, de az összefüggés itt túl áttételes 
ahhoz, hogy részleteibe bocsátkozzam.
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Szociológiai Szemle 2000/2. 39

A 17 éves Bibó szerint a reformáció legnagyobb társadalomátalakító hatású gon
dolatai: „az evangéliumi alapra való visszatérés, a dogmák kötöttsége helyett az 
igazság szabad keresése, rendek, tömegek helyett az egyén értékelése, az üdvösségre 
segítő külsőségek helyett az isteni kegyelem középpontba helyezése, a szemlélődő 
vallásosság helyett a cselekvő hit” (1928: 2) .Itt visszatérő motívumként ki kell 
emelnünk a mágia alóli felszabadulást: „Amint Luther a keresztyén igazságot egye
dül a Szentírásban kereste, úgy keresték később a természettudományt magában a 
természetben, a filozófiát magában az emberi szellemben...” (1928: 2) Bibó egész 
életművén (különösen a politikai hisztériákról szóló felfogásán [1986a: 373-380]) 
végigvonul az a követelmény, hogy a „dolgokat a saját okaikra vezessék vissza” 
(1986c: 123)2.

A következő okfejtés szintén rányomja a bélyegét szerzőnk oeuvre-jének egészé
re, különösen zsidókérdés-tanulmányának (19866) a zsidók és nem zsidók közti 
dehumanizált viszonyokra vonatkozó részeire: „Új szellemet hozott a reformáció az 
ember értékelésében is. A középkor embere kollektív ember volt. Úgy a vallás, mint 
a társadalom szempontjából nem a saját énje volt a döntő, hanem az a rend, amelybe 
beletartozott. Az adta meg értékét, vájjon egyházi vagy világi volt-e, lovag-e vagy 
polgár, hübérúr-e vagy vazallus?” (1928: 2 )

A Protestáns etika a hivatásról szóló gondolatmeneteivel tette Bibóra a legmé
lyebb benyomást, de ezúttal már nem 1928-as írásában. Mint láthattuk, Bibó az 
Egyházi Híradóba írt cikkében még a reformációt, mint a XX. század alapvető 
problémáira válaszolni képes áramlatot méltatja, csaknem másfél évtizeddel később 
már az általa többedmagával okozott értékválságot is látja. A pénz című tanulmá
nyában mindenekelőtt azt emeli ki, hogy az újkor úgy váltotta le a középkori elite
ket, hogy nem tudott a helyükbe megfelelő új eliteket állítani: „ ...az  egyházi rend 
megszűnt az emberek kizárólagos szellemi vezetője lenni, a királyság és a nemesség 
születési kiváltságai pedig mindenütt vesztettek hitelükből... A középkor egyházias 
és születésrendi társadalmi értékvilágát az európai civilizáció egy részében... egy 
ideig némi sikerrel pótolta a kapitalista polgárság társadalmi értékvilága, mely a 
pénz eloszlásának kérdésére is igyekezett feleletet adni. Ez a felelet a városi polgár
ságnak eredetileg egyszerű s a keresztény hittel erősen átitatott értékvilágából nőtt 
ki, s különösen -  mint azt Max Weber kimutatta -  a protestantizmus hatására nyerte 
azt a különleges erkölcsi színezetet, mellyel a kapitalizmus erkölcsi megalapozásá
ban részt vett. A polgári értékrend szerint a vagyon a munka jutalma, s tulajdonosá
nak feladata a talentumok krisztusi példázata alapján a reá bízott javakkal való sá
fárkodás. A pénz felhalmozódása, a tőke tehát, mint a talentumok gyarapítása, erköl
csi értékelést kapott, a pénzgazdálkodás legfeltűnőbb jelensége pedig, a tőkekamat, 
mellyel a középkor erkölcsi értékelése nem tudott mit kezdeni, úgy jelentkezett, 
mint a sáfárkodás, a munka gyümölcse és jutalma... Az egész polgári értékrend 
azonban csakis a közép- és kispolgárság életformájára nézve adott útmutatást, s erre 
is csakis olyan szerencsés társadalomgazdasági helyzetben, ahol a társadalom túlsá
gos gazdagsága végleges ellentéteket nem teremtett, viszont a tőkegyűjtés minden 
dolgozni akaró átlagember számára, még ha semmivel kezdi is, nyitva áll. Utóbb

2 Érdekes, hogy az idézett bekezdésben Bibó ezt a posztulátumot éppen a kereszténységgel 
szembeni kritikaként érvényesíti.
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azonban kialakult a kapitalista nagy vagyon és tömegnyomor ellentéte, s ebben a 
helyzetben a nagy vagyon többé... nem javította, hanem rontotta erkölcsi mérlegét. 
Ez a mérleg csak akkor javulhatott volna meg, ha a kapitalizmus olyan emberfajtát 
tudott volna kiválasztani, amely a nagy vagyoni lehetőségek birtokában éppen olyan 
szabályozott értékrend és életrend szerint él, mint a feudális világ urai. Ennek kiala
kulásához azonban idő sem volt, s a polgárság egyszerű erkölcsi kategóriái nem is 
ilyen helyzetekhez voltak méretezve. Emiatt azután a kapitalista nagy vagyonnal 
kapcsolatban gát nélkül érvényesült a pénz egydimenziós jellegének értékromboló 
hatása” (1986a: 215-216).

Ez a szövegrész azért fontos, mert jól illusztrálja: milyen koncepcionális alapo
kon állva volt Bibó antikapitalista és válságfilozófus. Ugyanezt a felfogást követi a 
Korunk diagnózisa című recenziójában, Mannheim Weber-interpretációjával szem
ben, amikor rámutat: a szabadversenyes korszakban domináló érzületi etikáról a 
felelősségetikára való áttérést, vagyis „a tudatosságot elsősorban nem a modem tö
megtársadalmi fejlődés követeli, hanem az ezzel járó válság. Ezt viszont a tömegtár
sadalmi fejlődés nem annyira okozta, mint inkább súlyosbítja azzal, hogy olyankor 
jelent meg, amikor a társadalmi értékelés már válságba kezdett ju tn i...” (1986a: 
269). Ezt a -  mint láthattuk, eredetileg weberi kiindulópontú, de attól eltérő irányban 
továbbfejlesztett -  gondolatmenetet még 1971-ben, Az európai társadalomfejlődés 
értelmében sem vetette el (1986c: 65-66), csak hangsúlyt váltott: tanítómestere, 
Ferrero főművének (1942) elolvasása, valamint a második világháború forduló
pontja után „krizeológiájában” már az európai válság politikai jellegét domborítja ki, 
és a félelmet látja antropológiai értelemben fő okozójának.

II.

Bibó legitimitásfelfogása nyilvánvalóan jelentős részben ferrerói ihletésű. Van 
azonban egy olyan szála is, amely Horváth Barna közvetítésével Weberhez vezet. Ez 
az összefüggés nem triviális: Weber legitimitásteóriája nem hatott Bibóra. Bibónál a 
legitimitás szinoptikus jellegű, a szinopszis pedig Horváth Barna szellemi lelemé
nye, amely viszont félig weberi alapokon nyugszik. Először ezt vesszük szemügyre.

A fiatal Bibó a magyar jogfilozófia szegedi iskolájának tagjaként és Horváth Bar
na tanítványaként a szinoptikus módszer híve volt . 3 Mi volt a mester, Horváth Barna 
viszonya a weberi szociológiához? Egyik főművében, a Jogszociológiában a szinop
szis legközelebbi szellemi rokonaként a weberianizmust említi: „A hozzáértők fi
gyelmét valószínűleg nem kerüli el a szinoptikus módszernek Max Weber 
ideáltipikus konstrukciójával való hasonlósága. Ugyanis mindkettő lényege abban 
rejlik, hogy létezik egy bizonyos valószínűség arra vonatkozólag, hogy a »kellésre 
irányuló lét« funkciója abban az értelemben rögzül, hogy a kelléskövetkezmény 
»okozatosan adekvát«-tá válik. Ezt a valószínűséget azonban minden történeti idő
pont esetén újra és újra meg kell vizsgálni, hiszen a létokozat is »normaadekvát«-tá 
válhat” (Horváth 1995: 146).

3 Bibó nem egészen ugyanabban az értelemben volt a szinopszis híve, mint Horváth Barna 
(Bibó István 1986a: 5-149; 1937: 623-638; H. Szilágyi 1995: 267-310).
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Van egy mélyebb egyezés is Horváth és Weber szemlélete között, amely részben 
Bibóra is kihatással volt. Ez pedig egyúttal a szinopszis egyik alapeszméje is: a kö
vetkezetes őrizkedés a tények és értékek azonosításától, a könnyebb megoldást je
lentő „wishful thinking”-től (Weber 1998; Horváth 1939). Bibónál ez a törekvés 
egész munkásságának egyik legfőbb célkitűzése. Itt is megfigyelhető azonban az a 
különbség, hogy őnála a Sein és a Sollen szétszakítottságának élménye kevésbé 
erőteljes, ő sokkal kisebb jelentőséget tulajdonított a Van és a Kell összeegyeztet- 
hetetlenségét alátámasztó elméleti megfontolásoknak, és -  politikai gondolkodóként 
-  nagyobb prioritást adott összekapcsolásuknak. Ennek szellemében Webertől elté
rően (MTA KK Ms 51166/12: 5—6 ) 4 a szociológiát sem értékmentes tudománynak 
tartotta, hanem olyan diszciplínának, amely egyszer ténytudomány, másszor értékelő 
tudomány, de -  és ez a lényeg -  soha nem mind a kettő egyszerre.

Térjünk vissza a fenti idézethez, illetve annak folytatásához: „A módszerek ezen 
hasonlósága sejtetni engedi, hogy a szinoptikus jogszociológia számára a -  különö
sen Dobretsberger által vizsgált -  történeti és szociológiai törvények típusai közül 
mindenekelőtt az általa értelemlogikainak nevezett törvények bírnak jelentőséggel” 
(Horváth 1995: 146; Dobretsberger 1931: 211-221). Nos, Dobretsberger „értelem
logikai törvények” címszó alatt éppen a weberi megértő szociológiára céloz, Hor
váth pedig ezt a mondatot idézi tőle: „Csak akkor lehet sejtésünk egy bizonyos cse
lekvésről, ha ismerjük a célokat” (1995: 168). Horváth azonban bírálja is Webert: 
„Ez azonban természetesen nem zárja ki, hogy a szinoptikus jogszociológia más 
törvénytípusokat -  mint például fejlődési, összeférhetőségi és lényegtörvényeket, 
statisztikai vagy természettörvényeket -  alkalmazzon. Ez annál inkább fontosnak 
tűnik, mivel az ideáltipikus konstrukció voltaképpen csak a kellésértelem felől en
gedi meg az előrejelzést. A szinoptikus módszer számára azonban ez nem maradhat 
ennyiben, hiszen még a szubjektív értelem értelemellenes változása is állhat törvé
nyek alatt” (1995: 145).

Mindebből látható: Horváth ambíciója az volt, hogy legfőbb és legeredetibb teo
retikus újításában, a szinopszisban egyik leglényegesebb komponensként integrálja, 
de egyúttal meg is haladja Webert. Elsősorban azért tartja féloldalasnak Webert, 
mert a megértő szociológia (amely a célracionális cselekvés ideáltípusával operál) az 
emberi cselekvések okának azt tartja, ha valaki érvényesnek tart valamit. Horváth 
azonban ugyancsak részigazságnak tartja azokat a megközelítéseket is, amelyek in
kább arra kíváncsiak, mi az oka annak, hogy XY érvényesnek tart van valamit: „Ér
telmezésünkben a jogszociológia... nem tartozik a materialista történetfilozófiá- 
hoz..., mivel a lét és a kellés közti funkcionalitást nem egyoldalúan a lét javára, ha
nem kölcsönösen fogja fel... A tudásszociológiától azért vár sokat, mert a tudás 
számára is léthezkötött, a léthelyzetben perspektivikusan lehorgonyzott valami. M a
ga a szociológiai léthelyzet azonban csak «érvényességi vonatkozásokban« kel 
»életre«. Amennyiben a számunkra megpillantható kellés a lét funkciója, úgy a lét is 
csak a kellésérvényesség funkciója. S ahogyan az általunk elérhető tudás a szocioló
giai léthelyzet funkciója, úgy ez utóbbi sem pusztán magánvalóan áll fenn, hanem az 
az igazság, valamint az ezen igazságot számunkra megragadó tudás funkciója”

4 Webernél az értékmentességet, mint a Van és a Legyen szétválasztásának deklarálását lásd: 
1998: 9.
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(1995: 144). A szinopszis ezek szerint nem egyéb, mint két, egymásra inverz para
digma: a mannheimi és a weberi -  nem szintézise, hanem -  szüntelen, egymást kor
rigáló váltogatása.

Hogyan gondolja tovább Bibó egykori tanára fél-weberianizmusát: a szinopszist? 
Egyik legszínvonalasabb 1945 előtti jogfilozófiai munkájában (1937) a jogerő 
problematikájához kapcsolódva még tudományos (és nem publicisztikai) igénnyel 
foglalkozik későbbi pályafutása, egyúttal mindenféle „tranzitológia” egyik legfonto
sabb teoretikus problémájával, a prelegitimációval, illetve a legitimáció keletkezésé
vel (Radnóti 1991): „A norma és a tényállás közti szüntelen ingamozgás következ
tében a jogerőt és a semmisséget bármikor felül lehet vizsgálni. Mivel sem a norma 
és az aktus megfelelése, sem pedig egymástól való eltérésük nem fejez ki semmilyen 
lényeges összefüggést, mindig megkérdőjelezhetőek és átértékelhetőek. A »végleg« 
lezárt és teljesen »visszavonhatatlan« semmisségi és jogerőhelyzetek átértékelése a 
jogi határesetek egész tárházát állítja figyelmünk középpontjába: a forradalmat egy
felől, pandantját, az újjáteremtett legitimitást másfelől... így tehát az, hogy az ilyen 
eljárások egymásra következése során akár a második, akár a tizedik alkalommal 
fellép a csalhatatlanság (megfellebbezhetetlenség) érzése, nem más, mint tapaszta
lattól függő, pszichológiai tényállás... A fiktív jelleg nem azt jelenti, hogy ezt a 
csalhatatlanságot logikai eredetűnek kellene felfognunk; éppen ellenkezőleg, irraci
onális eredetű (és mint ilyen, jogszociológiailag erősebb, mint az egész joglogikai 
építmény!). Csak jogdogmatikai és joglogikai szempontból fikció, mert éppen a jogi 
norma és a jogi aktus közti erős feszültség miatt csak fikcióként magyarázható” 
(1937: 633-634).

Mindezek alapján részint indokoltnak tűnik Bibó egyik kutatójának meglátása: 
„Bibó a különböző szociális jelenségek leírásánál és értelmezésénél mindig igyek
szik »visszanyúlni« a társadalom tagjainak alapvető élményeihez és spontán állás- 
foglalásaihoz. Ez a momentum kétségtelenül a weberi megértő szociológiához kö
zelíti a szerző kutatási módszerét” (H. Szilágyi 1995: 295). Az észrevétel azért nem 
teljesen helytálló, mert Bibó a Kényszer, jog, szabadság című jogfilozófiai disszer
tációjában kifejtett társadalomelméleti előfeltevéseiben igazából nem a cselekvésből, 
hanem az élményből indul ki (1986a: 5-149), ez viszont Weberre nem jellemző.

Az idézet egy másik tartalmi kulcsmomentuma viszont csakugyan rokonságot 
mutat Bibó és W eber (1987: 63-64) között, és ez pedig a legitimitás hitszerü, hie
delemszerű, közmeggyőződéses jellege. Bibó több esetben is utal erre (Litván-S. 
Varga 1995: 181-183; Bibó 1986c: 65), most azonban egy olyan szöveghellyel il
lusztráljuk ezt, ahol a kontextust weberi gondolatok adják. Bibó nagy öregkori nem
zetközi jogi munkájának elméleti bevezető részéről van szó, ahol Bibó a gondolat- 
menet kezdetén explicit módon Weberre hivatkozik: „Amint arra Max Weber rá
mutatott, elsősorban két nagy kultúrában, a görög-római-európaiban és a kínai-kelet- 
ázsiaiban alakult ki egy olyan társadalmi fejlemény, melynek keretében a hatalom 
igazoltságának, legitimitásának sikerült beékelődnie a közösségi hatalomképződés 
feltételei, technikái és eljárásai közé, s oly kérdéssé válnia, melyben a hatalomgya
korlók kénytelenek, a hatalmat elviselő, követő vagy kétségbe vonó tömegek pedig 
képesek állást foglalni. Ezen keresztül vált a hatalom igazolásának, legitimitásának 
eszmeköre e kultúrákban döntő történelmi tényezővé, a társadalmat átható, tömeg



Szociológiai Szemle 2000/2. 43

mozgalmakat provokáló, a fennálló hatalmat hol igazoló, hol forradalmasító valósá
gos társadalmi erővé” (Bibó 1990: 301 ) . 5

Bibónál a legitimitás -  amely egy kritikusa szerint munkásságának legfontosabb 
kérdése (Szentpéteri 1993) -  szinoptikus módon a Van és a Kell közti dinamikus 
egyensúlyt fejezi ki, ami a politika legfontosabb feladata is (MTA KK MS 5116/16: 
1-2; 1986a: 339-340). A Bénultságban a csalhatatlanságról szóló német cikkéhez 
hasonló szellemben, de nem a szuverenitás témájára koncentrálva fejti ki, hogyan 
működik a politikai közösségekben a „kétségbevonhatatlanság”, ahogyan egyik 
egyetemi kurzusán a legitimitást meghatározta (MTA KK MS 5116/16: 40^11). A 
kérdéses szövegben ez „közmeggyőződésként” van definiálva, amely úgynevezett 
alapvető rendező elvekben testesül meg. Legitimitás akkor van, ha ezek és a Sein 
megfelelnek egymásnak. Az erről adott meghatározás nem Ferrero, hanem Weber 
hatását tükrözi: „A hatalom és hatalomgyakorlás igazolt volta, legitimitása végsőleg 
azon a közmeggyőződésen nyugszik, hogy a hatalmat birtokló személyek egészük
ben erre hivatottak, a hatalom nevében jelentkező emberi magatartások, helyzetek, 
és parancsok egészükben kötelezőek és ésszerűek, s a hatalmat megtestesítő szabály- 
rendszerek egészükben helyesek és célszerűek, illetve szükség esetén ilyenekké ala
kíthatók. Ez a közmeggyőződés a maga zsinórmértékeit néhány általános alapvető 
rendező elvben szokta kifejezni...” (1990: 301-302) E rendező elvek szinoptikus 
jellege abban mutatkozik meg, hogy egymásnak meg nem felelő normák, hitek, ma
gatartások és eljárások összevetésének és ezt követő elvetéséhez vagy összeegyez
tetéséhez adnak archimédészi pontot: „...A m íg eleven a közmeggyőződés, addig a 
jogrend végső alapelveinek és alapintézményeinek megszentelt legitimitásából kiin
dulva ítélünk az ezzel ellenkező „felforgató” magatartások felett, mikor pedig a köz
véleményben általánossá válik a jogrend alapjainak kétségbe vonása, akkor e kétség 
nevében ítélkezünk az egész jogrend igazságossága és mélyebb legitimitása felett. 
Ebben jut kifejezésre e végső rendező elvek igazoló és forradalmasító , »konszoli- 
dáló« és »felforgató« funkciója” (1990: 307). Ez a kicsit „ha fej, akkor én nyerek, ha 
írás, te vesztesz” logikájú részlet, amely Horváth Barna: Természetjog és pozitiviz
mus” (1928) című tanulmányát adaptálja, jól mutatja: Bibó Horváth szemüvegén 
keresztül olvasta Weber legitimitástanát.

III.

Weber -  a közvetlen hatás mellett -  nemcsak Horváthon, hanem Hajnalon keresztül 
is hatott Bibóra. Az alábbiakban ezt a szellemi kapcsolatot előbb Bibó zsidókérdés
tanulmányának, majd egyetemi előadásainak példáján szemléltetjük. Mindkét eset
ben a racionalitás kérdéséről lesz szó.

Bibó egész munkásságán belül a Zsidókérdés második fejezete a leginkább szoci
ológiai vonatkozású. Ebben a Zsidók és antiszemiták című részben, amely nem kon

5 Itt felvetődik a kérdés: hol ír Weber (nem Hajnal!) ilyesmiről Kínában és Kelet-Azsiában? 
Nos, a lelőhely, és egyúttal a bizonyíték, hogy Bibó nem a levegőbe beszél, bár itt sem adja 
meg forrásait: Max Weber: Die Wirtschaftethik dér Weltreligionen. Konfuzianismus und 
Taoismus. In: Max Weber: Gesammelte Aufsátze zur Religionssoziologie. Tübingen, Verlag 
von J. С. B. Mohr (Paul Siebeck). 1934. 237-573., különösen a 303. és a 311-313. oldalak.
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centrál külön a magyarországi sajátosságokra, Bibó a weberi megértő szociológiá
hoz hasonló szellemben elemzi a zsidók és a nem zsidók egymással való interakció
it, vagyis azt vizsgálja, hogy ők maguk milyen szubjektív értelmet tulajdonítanak a 
saját, illetve a másik csoport cselekvéseinek (Weber 1987: 38-51). Ezeket az inte
rakciókat (Bibó egymásról szerzett tapasztalatoknak nevezi őket) három területen 
veszi górcső alá: a társadalmi lehetőségek igénybevétele, a társadalmi értékrend- 
szerhez való viszony, valamint a bántalmak és elégtétel-keresés terén. Ami az inte
rakciók első területét illeti, Bibó szerint a zsidókat és a nem zsidókat döntően az 
különbözteti meg egymástól, hogy a zsidók ezzel kapcsolatos beállítottsága a kö
zépkorban racionális volt, a nem zsidóké pedig tradicionális. Ezt akár a weberi ter
minológia szerint (csak némileg átfogalmazva) úgy is mondhatnánk, hogy a zsidók 
az ilyen helyzetekben célracionálisan, a nem zsidók pedig tradicionálisan cseleked
tek (1987: 53-54). A párhuzamot tovább erősíti, hogy Bibó itt tudatosan az 
ideáltipikus fogalomalkotás eszközével él: „így alakult ki és vált aránylag tipikussá 
a zsidóságban egy magatartás, mely minden megnyíló, ki nem aknázott és észre nem 
vett gazdasági és emberi lehetőséggel szemben állandó beidegződéssé, szinte társa
dalomerkölcsi kötelességgé tette az állandó készenlétet, a lehetőségekhez való gyors, 
racionális alkalmazkodást, a megnyílt vagy felismert lehetőségek »ki nem hagyását« 
s az emberi lehetőségek racionális formáinak, különösen a legracionalizáltabb lehe
tőségnek, a pénznek a tudatos értékelését és a vele való tudatos bánást. Ez termé
szetesen nem valami zsidó találmány, hanem az emberi lehetőségek kezelésének 
egyik lehetséges és széles területen elterjedt módja, mellyel szemben áll a másik 
lehetséges mód, a lehetőségek hagyományos szokásszerű kezelése: az, hogy az em
berek egzisztenciájukat bizonyos megszokott forrásokra, eljárásokra és formákra 
alapozzák, s ezen kívül áiló lehetőségekkel, ha egyáltalában észreveszik őket, általá
ban nem szívesen foglalkoznak. A valóság mindig e két határeset között helyezkedik 
el, mert sem teljesen értelem nélküli hagyománytisztelet, sem teljesen kitapasztalás 
nélküli racionalizmus nem képzelhető, s az egyes magatartásformák abban külön
böznek, hogy mennyire közelítik meg vagy milyen elvek szerint kombinálják a két 
határesetet” (19866: 689).

Szintén weberi ihletésűnek (bár nem igazán pontos Weber-interpretációnak) tűnik 
annak magyarázata is, hogy miért vált ez a racionális mentalitás éppen a zsidók spe
cialitásává, hiszen Bibó itt voltaképpen a zsidók párianép státusával érvel (Weber 
1982: 33), vagyis a zsidókat a környezet részéről a középkor óta érő erkölcsi leérté
keléssel, és az ebből eredő kirekesztettséggel: „Ebből az a helyzet adódott, hogy a 
zsidók a gazdasági, egzisztenciális, emberi lehetőségek szélére, a margójára szorul
tak: számukra az egzisztenciának, a megélésnek csupán olyanfajta lehetőségei voltak 
nyitva, amelyeket a környező társadalom vagy átengedett nekik, vagy valami okból 
elhárított magától vagy valami okból nem vett észre” (19866: 6 8 8 ).

Idáig követi Bibó Webert. Őt azonban nem a kapitalizmus szelleme érdekli, ha
nem az antiszemitizmus, s emiatt a racionális szellem dominanciájával kapcsolatban 
is bölcs szkepszist tanúsít: „ ...A z újkortól kezdve a kapitalizmus és a kezdődő pénz- 
gazdálkodás egyik sajátos vonása éppen az, hogy a lehetőségek racionális kezelését 
mindinkább a társadalmi és gazdasági élet alápvető törvényévé teszi. Mindez a 
klasszikus kapitalizmus területén a zsidóktól teljesen függetlenül történik, bizonyí
tékául annak, hogy itt nem zsidó alkati vonásról, hanem egy teljesen más szituáció-
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ban is fellépni képes társadalmi beidegződésről van szó. Nem szabad azonban elfe
lejtenünk, miközben a kapitalizmust a legújabb kori társadalomszervezés döntő 
alapelveként kezeljük, hogy a kapitalizmus az egész társadalmat átható szervezési 
elvvé tulajdonképpen inkább Amerikában lett; Európában a társadalom széles réte
geinek, mindenekelőtt a tisztviselőknek, közép- és kisiparosoknak, sőt részben a 
közép- és kiskereskedőknek is, valamint a kisbirtokos parasztságnak a termelési és 
életviteli módja sok tekintetben csupán a feltételek tudomásulvételében, bizonyos 
forgalmi lehetőségekbe való bekapcsolódásában s a modern tömegtermelés javainak 
az igénybevételében igazodott a kapitalizmushoz, egyébként azonban az emberi eg
zisztenciáknak azokat a formáit élte és fejlesztette tovább, melyek már a kapitaliz
mus előtt is kialakultak” (19866: 690).

Ez már nem Weber; ez Hajnal. A mindig egyensúlykereső Bibó ővele, Weber 
erősen polemikus hívével (Hajnal 1936; 1993) korrigálja a német szociológia alapító 
atyját. De a tanulmány megjelenése után is volt rá példa, hogy Bibó Hajnallal iga
zítja ki azokat a fejtegetéseit, amelyeket -  mint fentebb láthattuk -  jelentős mérték
ben Weber ihletett. Erre azért volt szüksége, mert a Zsidókérdésnek éppen a máso
dik részét meglehetős értetlenség kísérte (Molnár 1949; Huszár 1989: 87-88). Ez 
voltaképpen kudarcnak tekinthető, mert Bibó -  teljes joggal -  saját maga is ezt a 
részt tartotta az egész tanulmányában a legfontosabbnak (mint írja: „ez adja úgy
szólván az antiszemitizmus húsát és vérét” [19866: 715]). A fiaskó Bibót önmaga 
kiigazítására indította, aminek a Néhány kiegészítő megjegyzés a zsidókérdésről cí
mű cikkében adott hangot. A rövid írásban a szerző -  ebből, valamint az erősen mo
rális hangütésből is látható, hogy az érett Bibó előbbre helyezte a közéleti ambícióit 
a tudományosaknál -  eláll attól a rendkívül heurisztikus kísérletétől, hogy a cselek
véselméleti megközelítést egyesítse saját, az élményről vallott felfogásával. 6 Bibó 
ehelyett, a rá jellemző pedagógiai indíttatással, egy általa közérthetőbbnek vélt meg
közelítést vesz elő: „ ...A  személyes emberi viszonylatok túlnyomó része nem egyé
ni, egyszeri magatartásokban áll, hanem az emberi magatartások előre kialakított 
formáin nyugszik, megszabott síneken jár, és leegyszerűsödött minták szerint törté
nik. Reménytelen dolog azonban formák ellen általánosságban küzdeni. Csak azt 
tehetjük, hogy jobb, valóságszerűbb, rugalmasabb és igazságosabb formákat kere
sünk, és a meglévőket folyton javítani igyekszünk” (19866: 805).

Az idézet -  ha társadalompolitikai tartalmától elvonatkoztatva, csak társadalom- 
elméleti előfeltevéseit szemléljük -  voltaképpen az objektiváció, illetve pontosab
ban: a formák fogalmát használja, és ezzel Hajnalt követi. Ez Bibónak egyébként 
sem esett a nehezére, hiszen Horváth Barna kö'.etőjeként maga is az objektivációval, 
mint kulcsfogalommal operálva indult el a pályáján (1986a: 22-24). Ami viszont 
meghökkentő: a kortárs német szociológust, Freyert interpretáló Hajnal több szem
pontból hasonlóan ju t el az élménytől az objektivációig, mint Bibó (Hajnal 1993: 
161-182). A különbség: Bibó nem annyira durkheimiánus, nem annyira módszertani 
kollektivista, mint Hajnal, ő ezen a téren is -  ahogy a szegedi egyetemen tartott szo

6 Jegyezzük meg: Bibó jócskán megelőzte korát, hiszen ezzel a szintézissel voltaképpen egy 
kommunikációelméleti megközelítés felé tört utat, ami tanulmányát az antiszemitizmusról 
szóló szekérderéknyi irodalomban mind a mai napig a világ élmezőnyébe emeli. Az akkori 
Magyarországon azonban ez süket fülekre talált, és gyakran még ma is ez a helyzet.
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ciológiai előadásaiból kiviláglik -  közvetíteni igyekszik a két, szerinte rossz véglet: 
a kollektivizmus és az individualizmus között. Ezért a Kényszer, jog, szabadság 
Bibója csakúgy, mint a Zsidókérdés Bibója sokkal szívesebben operál a „Sinn”-hez, 
a „Sinngehalt”-hoz hasonló, tehát Weberhez is közelálló konstrukciókkal, mint Haj
nal.

Más kérdésekben is megfigyelhető, hogy Bibó álláspontja Hajnal és Weber között 
helyezkedik el. A Huszár Tibornak adott interjúban rokonszenvvel beszél Hajnalról, 
amiért a műszaki tevékenységben, sőt a szakképzett fizikai munkában is meglátja az 
intellektualizmust, sőt, osztozni látszik Hajnal kritikájában is, amellyel Weber -  a 
fiatal Bibó által még ünnepelt -  Protestáns etikáját illette, de elutasítja Hajnal értel
metlen antiracionalizmusát (ami Hajnal Weber-kritikáját is motiválja):

„B 7.: -  ...Hajnalnak az inspirációja nagyon lényeges volt, mert Hajnal program
szerűen megírta, hogy az anyagot alakító ember szellemileg is értékesebb és jelenté
kenyebb dolgot csinál, mint a szellemet adminisztráló ember. Tehát egy művészi 
szintű iparos Hajnalnak többet mondott, mint egy adminisztrátor. ( .. .)  Hajnalnak 
volt egy elviselhetetlenül nehéz, rendkívül nehézkes terminológiája és egy csomó 
alapfogalmat egy kicsit fordítva használt. Például az ő számára a racionalizmus pe
joratív  kifejezés volt. ( ...)  Az ő számára a racionalizmus lényege az volt, amit a had
sereg testesített meg: egy -  esetleg esztelen -  gonosz cél érdekében a lehetőségek 
racionálisan következetes, ésszerű feldolgozása. (...)

H8.: -  Megalapozottnak tekinthető az az állítás, hogy Magyarországon a Max 
Weber-recepciónak Hajnal (az egyik) kulcsfigurája?

B.: -  Max Weberből olyan szellemtörténetet lehet kanyarítani, amilyent csak akar 
az ember... Hiszen amit Max Weber a protestantizmus hatásáról kimutatott, abból 
rettentő könnyű egy szellemtörténeti fordulatot csinálni” 4989: 236-237).

Bibónak a hadsereg „racionalitásáról” elejtett megjegyzése elvezet minket egy 
másik olyan imaginárius vitához, amely a Hajnal-W eber Bibó háromszögön belül 
zajlik. Bibó állásfoglalása ebben újfent jól demonstrálja, hogy milyen zseniális tár
sadalomtudóst vesztettünk az ő személyében cserébe azért, mert nyertünk egy erköl
csi géniuszt. Ehhez egyrészt ismét Bibó szociológiai előadásait kell elővennünk, 
másfelől a politikatudományi előadásait is, amelyek -  tekintve, hogy szinte végig 
Hajnal István szociológiai indíttatású történelemszemléletének lenyomatát hordoz
zák magukon -  maguk is szintén inkább a szociológia tárgyköréhez tartoznak, rá
adásul (mindmáig kiadatlanul!) Bibó oeuvre-jén belül a legmagasabb tudományos 
nívójú darabok közé sorolhatók.

A szociológiai előadásokban Bibó az általa a társadalmi szabályok közé sorolt, 
úgynevezett egyszerű parancsról többek között a következőket írja: „...N agyon nagy 
társadalmi jelentősége van az alkalmi parancsadási lehetőség kifejlődésének... A 
legprimitívebb közösségekben... az a családfő és az a törzsfö, amelyik a családtago
kat, vagy a törzs tagjait megfenyítheti, szigorúan megfenyítheti, sőt esetleg meg is 
ölheti, csak a mi elképzelésünk szerint és a mi szemünkben tűnik fel korlátlan ha
talmú parancsolónak, men valójában nagyon szigorú szokásszerű szabályok szabják 
meg, hogy mikor kit és hogyan büntethet. A fejlettebb társadalmakban azonban ki

7 A rövidítés Bibó Istvánt takarja.
8 A rövidítés Huszár Tibort takarja.
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fejlődnek bizonyos parancsadási hatáskörök: egy bizonyos társadalmi munkameg
osztás vagy hatalmi eloszlás bizonyos emberek számára megadja azt a hatáskört, 
hogy másoknak tetszés szerinti parancsokat adjanak. Ezek a tetszés szerinti paran
csok azok, amelyeken keresztül megkezdődik a társadalmi szabályoknak a szokás
szerűségből az értelemszerűség felé való változása. A társadalomban nagyon sokáig 
eszébe sem ju t senkinek, hogy bármilyen hatalmas személy vagy testület az ősöktől 
örökölt szokásokat egyik napról a másikra tetszés szerint egy bizonyos határozattal 
megváltoztathatja. Egyedül a parancsadás az a terület, ahol a parancsoló a maga által 
adott parancsokat természetszerűen, ugyanúgy, ahogy kibocsájtotta, meg is változ
tathatja... Csak az abszolút fejedelemség kialakulásával kezdték a szabályokat, kü
lönösen a jogszabályokat úgy felfogni, mint amelyek a fejedelem személyes paran
csai, és csak ekkor vált általánossá a társadalmi szabályoknak, elsősorban a jogsza
bályoknak tetszés szerinti módosítása. Ezt a lehetőséget azután a társadalom demok
ratizált hatalmi szervei is átvették az abszolút királyságtól, és így alakult ki az a mai 
közmeggyőződés és közgyakorlat, hogy a társadalmat túlnyomó részben nem ősidők 
óta nőtt és fejlődött szabályok, hanem erre illetékes szervek által készített, csinált 
szabályok, racionális ésszerű, módon készíthető, csinálható és ugyanígy visszacsi
nálható szabályok (irányítják)” (MTA KK MS 5116/12: II. 36-38).

A racionalitás tehát itt a pozitív oldalát mutatja számunkra: a politika weberi ér
telemben vett varázstalanítását. Bibó számára azonban Webertől eltérően egyértel
mű, hogy -  és ez nála nem pedagógiai-publicisztikai, hanem mélyen átgondolt, teo
retikus megfontolás eredménye -  erre csak a demokrácia alkalmas: „A demokrácia 
egy racionális államforma, ahol az emberek számára az államhatalom és a tekintély 
létrejötte nem valami értelmet és áttekintő képességet meghaladó dolog, hanem egy 
világos és értelmes dolog. A demokráciában az emberek tudják, hogy a hatalom az ő 
közreműködésükkel és beleegyezésükkel jön létre” (MTA KK MS 5 1 16/20: 9-10). 
Emellett Bibó a másik, ellentett „egyoldalúságból”, Hajnaltól megtanulta, hogy a 
racionalitás Janus-arcú. Ha csak a hatalmon levők célracionalitása érvényesül, olyan 
kommunikatív racionalitás9 nélkül, amelyben a politikai közösség minden tagja 
egyaránt részes, az eredmény össztársadalmi szinten csak az irracionalitás lehet.

Az irracionalitásba torkolló racionalitás egyik forrása az állam és a társadalom vi
szonya lehet: „E viszonynak két szélső határa van: az egyikben a társadalom egysze
rűen függ az államtól, amelynek típusa a szimpla hódító hatalom (vakfegyelem, 
zsarnokság stb.). Ez a fajta szervezet a szó rossz értelmében racionális, ez a szó itt 
annyit jelent, hogy a felső elhatározásnak nem kell irracionális ellenállással számol
nia, hanem parancsszerüen írhat dolgokat elő” (MTA KK MS 5 1 16/19: 24). „...A  
hódító, uralkodó, racionális..., parancsadásra felépített állam ugyanakkor, amikor 
mindenre képes, hallatlan belső ürességtől kong. Az ember közreműködése az állam 
munkájában csak a parancs teljesítésére szorítkozik. Ha egy ilyen állam válságba 
kerül, akkor könnyen megbukik...” (MTA KK MS 27) Tanulságos megfigyelni, 
hogyan szemléli Bibó Hajnal és Weber között állva az európai gazdaság és bürokrá

9 Bibó azzal is megelőzte korát, hogy zsidókérdés-tanulmánya egyik legfontosabb részében, 
ahol „beszédaktus-mintákat” (Radnóti 1991) javasol arra nézve, hogy mit mondhat egy zsi
dó egy nem zsidónak stb. voltaképpen a habermasi kommunikatív racionalitást elővételezi 
(Habermas 1981; Bibó 1986Ó: 720-721).
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cia sikereit, amelyek mögött egyikük a kalkulatív racionalitást, másikuk pedig a 
szakszerű irracionalitást véli felfedezni: „Az európai államszervezet... elevenen 
behatol a társadalom szövedékébe és a maga hatásait pontosan ki tudja fejteni, de az 
egész rendszer a társadalom apró egységeinek kiművelt részletmunkájára van alapít
va. Az európai állam nem azért tud pontos kimutatásokat készíteni, mert keményen 
megfegyelmezte a társadalmat, hanem mert olyan kis társadalmi egységeken épült 
fel, amelyek a maguk kis körében a pontosságnak, az üzemszerűségnek, a szaksze
rűségnek a módjait a maguk használatára már kiépítették. A szakszervezeti, a céh- 
stb. bürokráciák használatára van az államszervezet kiépítve” (MTA KK MS 
5116/19: 26).

A varázstalanítás visszavétele és a korlátlan hatalmi célracionalitás közti össze
függés másik alapja a hatalommegosztás hiánya: „Hitler köztársaságban került 
ugyan hatalomra, de őróla azt mondani, hogy racionális államformában uralkodott, 
nem lehet, hisz a Führer mágikus tisztelete lényeges volt nagyon... A hitleri állam- 
szervezetnek feltűnő jellemvonása volt otromba tagolása... Az így felmerülő kü
lönbséget úgy lehetne fogalmazni, hogy ez a szembenállása a merőben célszerű és 
valamilyen módon szokásból elmélyülten tagolt államoknak. A hitleri állam brutáli
san célszerű állam volt, amelyet semmi megfontolás (pietás, humanitás stb.) nem 
korlátozott. A török-tatár államokban van egy ilyen mértékben tagolatlan államszer
vezet és alig fejlődik ki bennük egy komoly tagoltság, mert rideg, pillanatnyi célsze
rűség uralkodik, és minden funkciót hozzászabnak egy aktuális hódítás, egy párt, a 
hatalom stb. pillanatnyi szükségleteihez...” (MTA KK MS 51 16/20: 10-11)

IV.

Mennyiben alkalmas a Weberrel való összehasonlítás Bibó tudományos rangjának 
tesztelésére? Míg a másik nagy legitimitás-szakértővel, Ferreroval összevetve Bibó 
rajongása egykori genfi tanítómestere iránt inkább Petőfi Béranger-kultuszára emlé
keztet (vagyis amikor az eredeti tehetségű magyar alkotó érdemtelenül bálványozza 
középszerűbb, de ismertebb nyugati kollégáját), addig Weberrel fordított a helyzet. 
Itt a Bibó-kedvelő magyar olvasónak hasonló élményben lehet része, mint annak 
idején Jászi Oszkárnak a Durkheimnél tett látogatása során: a „mi mindenről leké
sünk” érzése10. Sajnos, Bibót aspirációi és a történelem másfelé sodorták, mint 
amerre kvalitásai érdemesítették volna.

Egy szempontból azonban a két szerzőre egyidejű lemaradás jellemző: mindkettő 
a XX. század gyermeke, természetesen nem a szó kronológiai (1901-2000), hanem 
történelmi (1914-1989) értelmében. Mind Weber, mind Bibó munkássága a moder
nizáció és a racionalizáció jegyében fogant, márpedig a posztmodernitás mindkét 
narratívát felülbírálta, és mindkét problematikát meghaladta (Somlai 1999). Ez pe
dig a bibói örökség őrzői számára is elgondolkodtató fejlemény lehet, mert azt mu
tatja, hogy a bibói gondolatkör fokozódó aktualitásvesztése természetes folyamat, és 
nem a múlttal szembenézni nem akarás eredménye.

10 Erről lásd Nagy J. 1993: 89-103.
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C sabina  Z oltán—L eveleki M agdolna

VÁLLALATOK KOOPERATÍV MAGATARTÁSA 
A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN

Az elemzés célja

A tanulmány a hazai feldolgozóipari vállalatok kooperatív magatartását vizsgálja a 
Vállalati Panel 1998. évi kérdőíves adatfelvétele alapján. Kooperatív viselkedés alatt 
Karl-Dieter Opp (1996: 129) nyomán azt értjük, amikor a piaci szereplők „a piacon 
a csereügyleteket az uralkodó szabályoknak megfelelően hajtják végre” . A nem ko
operáló fél viselkedése nem feltétlenül ütközik büntetőtörvényekbe, de „ellentmond 
az explicit vagy hallgatólagos megegyezéseknek”. Opp hivatkozott tanulmányában 
azt vizsgálja, hogy milyen körülmények között követik a piaci szereplők az uralkodó 
szabályokat, erkölcsi normákat, a társadalomszerkezet és a piaci struktúrák milyen 
változói befolyásolják a normakövető magatartást, melyek a cserepartnerek közötti 
kooperáció feltételei. Elméleti modellje szerint a kooperáció a normaszegő, illetve a 
normakövető viselkedés várható haszna, a cserepartner előzetes kooperatív teljesít
ménye, a tranzakció megfigyelhetősége, átláthatósága és a szankcionálási lehetősé
gek, valamint a kooperációs normák függvénye.

Opp modellje alapján a panelvizsgálat segítségével ellenőrizni tudunk néhány -  a 
piac szerkezetére és a hazai iparvállalatok magatartásra vonatkozó -  összefüggést.

Feltételeztük, hogy a nem kooperatív viselkedés szankcionálásának lehetősége és 
a piac átláthatósága és kontrollálhatósága, a normaszegő viselkedés megfigyelhető
sége nagyobb, ha a felek nem egyszeri, hanem ismétlődő tranzakcióra számítanak, 
és így azok a hazai feldolgozóipari vállalatok, amelyek hosszú távra terveznek, ke
vésbé normaszegöek, mint azok, amelyek rövid távon gondolkodnak.

Másik hipotézisünk, hogy az a vállalat, amely sok kis vevővel áll kapcsolatban, 
vagyis amelynek a vevőköre szórt, a piac kisebb átláthatósága és kontrollálhatósága, 
a normaszegő viselkedés kisebb mértékű szankcionálási lehetőségei miatt kevésbé 
kényszerül a normák betartására, mint az, amelynek a vevőköre koncentrált. Vizs
gálatunkban a vevőkör számosságát -  mely Opp által használt változó -  annak szórt
ságával, illetve koncentráltságával helyettesítettük, szórtnak tekintve a személyi fo
gyasztókból és kiskereskedőkből álló, koncentráltnak a nagykereskedelmi cégekből, 
közintézményekből és további feldolgozásra vásárló vállalatokból álló vevőkört. 
Feltételeztük, hogy a szórtság és a koncentráltság éppúgy hat az átláthatóságra és az 
információáramlásra, mint a vevőkör számossága.

Végül Oppnak azt a feltevését is ellenőrizni tudtuk, mely szerint a kooperáció a 
cserepartner előzetes kooperatív teljesítményének is lehet a következménye, eseten
ként pedig a normaszegés a másik fél nem kooperáló magatartásának szankcionálá
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sára szolgál. Megnéztük, hogy mennyire gyakori a vizsgálatban szereplő vállalatok 
partnereinél a normaszegő magatartás előfordulása, és mondhatjuk-e azt, hogy a 
normaszegés rendszerint a partnervállalatok hasonló magatartására adott válasz, 
viszonzás.

Annak érdekében, hogy előfeltevéseink verifikálása mellett a kooperatív, illetve 
nem kooperatív magatartást magyarázó modellt tudjunk készíteni, bevontunk a vizs
gálatba olyan változókat is, mint a vállalati méret, a tulajdonosi szerkezet, és a regi
onális hovatartozás. Ez utóbbi összefüggések elemzése a hazai gazdaságban zajló 
változások szempontjából érdekes. Általuk választ kaphatunk arra, hogy jobban ér
vényesülnek-e a piac működésének alapvető normái a fejlettebb, iparosodottabb 
régiókban, mint másutt, a privatizált vállalatok menedzserei számára fontosabb-e a 
piackonform, normakövető magatartás, mint az egykori állami tulajdont tovább mű
ködtető vállalati vezetők számára, és hogy a gazdasági szervezetek koncentrációja, a 
nagyobb vállalati méret növeli-e a kooperatív viselkedésre való hajlandóságot.

Elemzésünkben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia Tan
széke által végzett vállalati panelvizsgálat 1998. évi adatbázisát használtuk. Az adat- 
felvétel alapsokaságát a gyártással foglalkozó ipari vállalatok köre képezte. A min
tába került 423 vállalat területi elhelyezkedés és létszámkategóriák szerint repre
zentatív. Az 1992 óta évente megismételt adatfelvétel idősorait a vállalati normakö
vető magatartás szempontjából Janky Béla (1999), Semjén András (1998) és Tóth 
István János (1998-1999) elemezte . 1 Janky Béla (1999) a „halogatónak” és „megol
dónak” nevezett vállalati stratégiák (Laki 1998) és a normakövető magatartás, 
Semjén András és Tóth István János (1998) pedig a gazdasági növekedés és a pénz
ügyi és szerződéses fegyelem betartása közti összefüggéseket vizsgálta.

A másodelemzéshez használt Vállalati Panel vizsgálat kérdőívében a vállalatok 
kooperatív magatartására vonatkozóan egyetlen kérdéskör szerepelt, mely a vállala
tok fizetési moráljára vonatkozott, vagyis arra, hogy a gazdasági szervezetek 1997- 
ben milyen mértékben tettek eleget fizetési kötelezettségeiknek különböző partne
reikkel szemben, halasztották-e a társadalombiztosítási járulék és az adó befizetését, 
a bankhitelekkel kapcsolatos tartozások törlesztését, illetve más vállalatokkal szem
ben fennálló tartozásaik kiegyenlítését.

Tekintettel arra, hogy a fizetési kötelezettségek teljesítése a piaci szereplők között 
zajló tranzakciók lényegi mozzanata, feltételeztük, hogy a vállalatok kooperatív ma
gatartását megfelelően méri a fizetési kötelezettségek teljesítése, illetve annak el
mulasztása.

Vizsgálatunk nem is terjedt ki a vállalati pénzügyi fegyelemmel, a normakövető 
vállalati magatartással kapcsolatos minden olyan kérdésre, amely a kérdőíves felvé
tel alapján vizsgálható lenne. Különösen izgalmas az a kérdés, hogy kiknek tartoz
nak a vállalatok, kikkel szemben renitensek. Vajon az adóhatóság, a társadalombiz
tosítás, a bank vagy más vállalatok felé sértik-e meg leggyakrabban a szerződéses 
fegyelmet? Ezek a kérdések további vizsgálódás tárgyai lehetnének.

1 Az adatok longitudinális elemzése azért is fontos, mert az iparban 1992 óta végbement 
strukturális átrendeződések a hazai vállalatok magatartásában bekövetkező változást is 
eredményezhetik, amennyiben azok a magatartást is befolyásoló faktorokat is érintik. Míg 
Janky Béla, Semjén András és Tóth István János elemzései kiterjednek az 1992 óta végzett 
adatfelvételek idősoraira, jelen tanulmányunk csupán az 1998. év adatait elemzi.
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Az elemzés során alkalmazott módszerek, modellek és változók

Vizsgálatunk fü g g ő  változóját az alábbi kérdésre adott válaszokból állítottuk elő. 
(A kérdések jelöléséhez az eredeti kérdőív jelöléseit használtuk.)

E04. Kérem, jelölje meg, hogy az alábbiak mennyire jellemezték 1997-ben az Önök 
vállalatát!
nagyon jellemezték (5), jellemezték (4), „is-is” (3), inkább nem jellemezték (2), egyál
talán nem jellemezték ( 1)

m. / a vállalat késik a tb. járulék befizetésével
n. / a vállalat késik az adók befizetésével
o. / a vállalat késik más vállalatoknak való tartozása kifizetésével
p. / a vállalat késik bankhitelek befizetésével

A vállalatok kooperatív, illetve nem kooperatív magatartását a fenti kérdésekre adott 
válaszokkal, vagyis a fizetési kötelezettségek teljesítésével vagy annak mulasztásá
val mértük. Kooperatívnak tekintettük azokat a vállalatokat, amelyek fizetési kötele
zettségeiket teljesítik, nem kooperatívnak pedig azokat, amelyek fizetési kötelezett
ségeiknek nem pontosan tesznek eleget. Ezek alapján egy olyan dichotóm változót 
állítottunk elő, amelynek értéke „nem kooperatív”, ha a vállalatot legalább egyféle 
fizetési kötelezettség mulasztása valamilyen szinten jellemzi, míg a változó értéke 
minden más esetben „kooperatív”. Eszerint nem kooperatív az a vállalat, melyre 
igaz, hogy:

E04m > 2 vagy E04n > 2 vagy E04o > 2 vagy E04p > 2.

Ennek komplementer halmazát képezik a kooperatív vállalatok.
Az így képzett dichotóm változó alapján a mintasokaság megoszlását az 1. táblá

zat mutatja.

1. táblázat
A vállalat kooperatív-e?

A vállalatok száma A vállalatok százalékos megoszlása
Nem kooperatív 71 16,8
Kooperatív 347 82,0
Összesen 418 100,0

A továbbiakban az elemzésbe bevont más változóknak is elvégeztük a transzformá
cióját, kategorikus -  nominális és ordinális -  változóvá alakítva a tulajdonosi szer
kezetet, a regionális hovatartozást, a tervezés távlatát, illetve a vevőkör koncentrált
ságát mutató eredeti skálákat. A vállalati méretet mutató átlagos állományi létszám 
esetében az eredeti kérdőív felosztáshoz igazodva magasabb szintű mérési skálát 
alakítottunk ki.

Az elemzés során arra is választ kerestünk, hogy a hosszú távú üzleti stratégia -  
amennyiben az jellem ző az adott szervezetre - ,  milyen módon befolyásolja a válla
lati magatartást. Az eredeti adatbázis több olyan változót is tartalmaz, ami a stratégi
ai gondolkozással hozható kapcsolatba, így megpróbáltuk az ezek mögött fellelhető 
latens változókat faktoranalízis segítségével feltárni.
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A vállalatok magatartása és a fenti változók közötti összefüggést a megfelelő ke
reszttáblák elemzésével végeztük, asszociációs méröszámok, és y j  próba alapján 
vizsgálva, hogy van-e szignifikáns kapcsolat közöttük. Ezt követően -  tekintettel a 
kooperatív magatartás változójának dichotóm voltára -  logisztikus regressziós mo
dellt készítettünk annak számszerűsítésére, hogy milyen mértékben befolyásolják az 
egyes változók a vállalatok magatartását.

A válla la ti m éret

A vállalati méret meghatározásának általánosan elfogadott módja az alkalmazotti 
létszám szerinti kategóriák kialakítása. A szokásos felosztás szerint mikro-, kis-, 
közepes- és nagyvállalkozások különülnek el. Mikrovállalkozások a legfeljebb 10 
főt alkalmazó szervezetek, kisvállalkozások a 10 főnél többet, de legfeljebb 50 főt 
alkalmazó szervezetek, közepes vállalkozások az 51-300 fős szervezetek, nagyvál
lalatoknak pedig a 300 főt meghaladó létszámmal működő gazdasági szervezeteket 
tekintjük.

Elemzésünk során -  az eredeti adatbázisban használt felosztáshoz igazodva -  a 
fentinél finomabb felosztást tartottunk célszerűnek, így az általunk alkalmazott kate
góriahatárok a következők: 1-5 fő; 6-10 fő; 11-20 fő; 21-50 fő; 51-300 fő; 301 fő 
fölött. Ez a szokásos esetben ordinális változó lenne, azonban itt az egyes kategóriá
kat jelző változóértékként az adott létszámkategória felső határát használtuk, ezért az 
így definiált vállalati méretet a későbbiekben magas mérési skálán mért változóként 
(arányskálaként) kezeltük.

2. táblázat 
A vállalati méret

A vállalatok száma A vafliatok százalékos megoszlása
0-5 löt alkalmaz 84 2 0 . 2

6 - 1 0  főt 61 14.7
1 1 - 2 0  löt 76 18.3
21-50 löt 77 18.5
51-300 főt 98 23,6
30 főnél többet 2 0 4.8
Összesen 416 100,0

A mintasokaságban legfeljebb 5 főt alkalmaz a vállalatok 20,2 százaléka, 6-10 főt 
14,7 százaléka, 11-20 főt 18.3 százaléka, 21-50 főt 18,5 százaléka, 51-300 főt 23,6 
százaléka. A 300 alkalmazottnál többet foglalkoztató cégek száma 20, arányuk a 
mintában 4,8 százalék (2. táblázat.)

A vállalatok tu la jd o n o si szerkezete

Az eredeti kérdőív a vállalatok tulajdoni megoszlásával kapcsolatos információkat 
olyan módon tartalmazza, hogy hét különböző tulajdoni forma százalékos arányát 
hét változóval méri. Ezekből megtudjuk, hogy mennyi az alapítói vagyonon belül az 
állami, az önkormányzati, a dolgozói tulajdon aránya, mennyi a dolgozói tulajdonon
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kívül a magyar magánszemélyek, a magyar vállalatok, bankok tulajdoni aránya, és 
mennyi a külföldi tulajdon százalékos aránya.

A fenti hét változóból a vállalatok tulajdonosi összetételét mutató egyetlen válto
zót képeztünk. Ehhez először megnéztük, hogy mely cégeknél homogén a tulajdono
si szerkezet és melyeknél összetett. Homogénnek tekintettük a tulajdonosi szerke
zetet, ha egyetlen tulajdonforma aránya 100 százalék. Vizsgálatunkban az állami és 
az önkormányzati tulajdonban lévő cégeket összevontuk, lévén ezek sokasága kicsi, 
másrészt pedig feltételeztük, hogy nincs számottevő különbség a tulajdonosi szerep 
gyakorlása tekintetében az önkormányzatok és az állami szervek között. Hasonló 
indokok alapján vontuk össze a magyar vállalati, illetve banki tulajdonban lévő cé
geket is. Mindezek eredményeként a homogén tulajdonosi szerkezetű cégek alábbi 
kategóriáival dolgoztunk:

• Állami vagy önkormányzati
• Dolgozói
• Egyéb magánszemély
• Magyar vállalat vagy bank
• Külföldi

A felmérésbe bevont vállalatok 67 százalékának (270 cég) a tulajdonosa vizsgála
tunk kategóriái szerint homogén. Ezen belül a cégeknek mindössze 1 százaléka van 
az állam és önkormányzatok tulajdonában, 16,3 százalék tisztán a dolgozók, 39,6 
százalék egyéb magánszemélyek, 3 százalék vállalatok és bankok, 7,8 százalék pe
dig külföldi tulajdonban van (3. táblázat).

Az inhomogén tulajdonosi szerkezetű vállalatok a mintába bevont cégek 33 szá
zalékát adják (140 vállalat). Ezen a részsokaságon belül hierarchikus klaszter- 
elemzéssel képeztünk az eredeti hét változó alapján viszonylag homogén csoporto
kat. Az eljárás során kapott dendrogramot elemezve 5 klasztert különböztetünk meg. 
Az első klaszterbe azok a cégek tartoznak, melyekben a dolgozói tulajdon dominál. 
Körükben a dolgozói tulajdon aránya átlagosan 69,13 százalékos. A második 
klaszter vállalataira az egyéb magánszemélyek magas -  átlagosan 69,49 százalékos 
- tulajdonosi részesedése, kisebb részt a dolgozói tulajdon jellemző. A harmadik 
klaszter vállalatainál a legfőbb tulajdonos jellemzően az állam (átlagosan 65% a 
részesedése), de relatíve magas az egyéb magánszemélyek részesedése is (16%). A 
vegyes tulajdonú vállalatok negyedik csoportjára főképpen a vállalati tulajdon 
(66,04%) és az egyéb magánszemélyek tulajdonlása, az ötödik klaszterre pedig a 
külföldi tulajdon magas aránya (66,38%), és az egyéb magánszemélyek átlag 17,66 
százalékos tulajdoni hányada jellemző.
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3. táblázat
Tulajdonosi szerkezet

A vállalatok száma A vállalatok százalékos megoszlása
Állam/önkormányzat 4 1 , 0

Dolgozói 65 16,3
Egyéb magánszemély 158 39,6
Vállalat/bank 1 2 3,0
Külföldi 31 7,8
Vegyes 1. 30 7,5
Vegyes 2 . 37 9,3
Vegyes 3. 5 1,3
Vegyes 4. 25 6,3
Vegyes 5. 32 8 , 0

Összesen 399 100,0

R eg ioná lis  hovatartozás

A vállalatokat a területi hovatartozás alapján 7 régióba soroltuk, ahol a régiók meg
egyeznek a jelenleg használt tervezési statisztikai egységekkel.

4. táblázat
A mintasokaság megoszlása régiók szerint

A vállalatok száma A vállalatok százalékos aránya
Nyugat-Dunántúl 39 9,2
Közép-Dunán túl 50 11,8
Dél-Dunántúl 35 8,3
Közép-Magyarország 140 33,1
Észak-Magyarország 46 10.9
Észak-Alföld 49 1 1 , 6

Dél-Alföld 64 15,1
Összesen 423 100,0

A mintasokaságban szereplő vállalatok harmada Közép-Magyarországon található, 
amely magába foglalja a fővárost is. A másik hat régióban található a mintában sze
replő vállalatok 66,9 százaléka. A régiókon belül megyénként 8,3 és 15,1 százalék 
között szóródik a vállalatok aránya.

A p ia c i szerkezet

A piaci szerkezet definiálásánál feltételeztük, hogy vizsgálatunk szempontjából csak 
annak van jelentősége, hogy az adott cég vásárlói mennyire szórtak, illetve mennyire 
koncentráltak. Ennek megfelelően a vevők csoportjait három kategóriába soroltuk. 
Szórtnak tekintettük azt a vállalati vevőkört, amely kizárólag személyi fogyasztók
ból vagy kiskereskedőkből áll. Koncentráltnak tekintettük azt a vevőkört, amely
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nagykereskedelmi cégekből, közintézményekből vagy további feldolgozásra vásá
roló vállalatokból áll. Azokat a vállalatokat, amelyek vevőköre vegyes, külön kate
góriába soroltuk. Hipotézisünk szerint a koncentrált piac inkább kooperatív maga
tartáshoz vezet, ezért ezt a változót ordinális mérési skálájúnak tekintettük.

5. táblázat
A piaci szerkezet koncentráltsága

A vállalatok száma A vállalatok százalékos megoszlása
A vevőkör szórt 2 2 5.2
A vevőkör vegyes 246 58.2
A vevőkör koncentrált 155 36.6
Összesen 423 100,0

Mint az 5. táblázatból látható, a vállalatok több mint felének a vevőköre vegyes, míg 
koncentrált vevőkörrel rendelkezik a mintasokaság mintegy harmada (36,6%). A 
szórt vevőkör kevéssé jellemző (5,2%).

A partnerek fizetési elmaradása

A partnerek fizetési kötelezettségére vonatkozó eredeti adatbázisban szereplő válto
zót és annak kategóriáit változatlanul hagytuk.

6. táblázat
Jellcmző-e, hogy a partnerek nem fizetnek?

A vállalatok száma A vállalatok százalékos megoszlása
Egyáltalán nem 106 25.4
Inkább nem 97 23.3
Is-is 1 0 2 24,5
Igen 74 17,7
Nagyon 38 9.1
Összesen 417 100,0

A mintasokaság 26,8 százalékának piaci partnereire jellemző, hogy nem teljesítik 
időben fizetési kötelezettségeiket. Közel ekkora azoknak a cégeknek is az aránya, 
akikre egyáltalán nem jellemző a fizetés elmulasztása.

A tervezés távlata

A vállalatok magatartását aszerint is vizsgáltuk, hogy a vállalat milyen távra tervez. 
A tervezés távlatának jellemzésére az eredeti adatbázis változóját használtuk azzal a 
módosítással, hogy a tíz évre és az annál hosszabb távra tervezőket összevontuk.
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7. táblázat
A mintasokaság megoszlása a tervezés távlata szerint

A vállalatok száma A vállalatok százalékos aránya
Nem tervez 43 1 0 , 2

Egy év alatt 44 10,4
Egy év 154 36.5
2-4 év 8 6 20,4
5 év 57 13,5
legalább 1 0  év 38 9,0
Összesen 422 100,0

A mintában szereplő vállalatok közel fele (46,9%) csupán egy évre, vagy annál rö- 
videbb időre tervez, tizedére pedig egyáltalán nem jellemző a tervszerű működés. A 
vállalatok valamivel több mint ötödé (22,5%-a) tervez öt évre, vagy annál hosszabb 
távra.

Latens változók képzése

A hosszú távú üzleti kapcsolat és üzleti stratégia kritériumának való megfelelés fel- 
tételezésünk szerint az eredeti kérdőívben szereplő alábbi tényezőkkel is összefügg:

• Termelőkapacitásaik mennyire vannak kihasználva?
• Történt-e kapacitásbővítés 1997-ben?
• Terveznek-e kapacitásbővítést 1998-ban?
• Folyik-e a vállalatnál csődeljárás vagy felszámolás?
• Várható-e 1998-ban csődeljárás vagy felszámolás?
• Termelőkapacitásuk mennyire van kihasználva a lehetséges müszakszámhoz képest?
• Nyereséges vagy veszteséges volt 1997-ben a vállalat?
• Várhatóan nyereséges vagy veszteséges lesz 1998-ban a vállalat?
• Az éves létszám 1996-hoz képest: csökkent — nem változott -  nőtt.
• Volt-e szükség Önöknél 1997-ben létszámbővítésre?
• Mennyi az üzleti forgalomhoz képest a reklám, hirdetés és a piackutatás aránya?
• Mennyi a kutatási-fejlesztési költségek aránya az összes költségen belül?
• Mi jellemezte az Önök vállalati nyereségét az elmúlt 5 évben? (nőtt -  ingadozva nőtt -  

nem változott -  ingadozva csökkent -  csökkent -  nem tudja)

A fenti -  különböző mérési szintű skálán mért -  változókat mindenekelőtt 0 és 1 
értékű dichotóm változókká transzformáltuk, ahol a nemleges válaszokat O-val, a 
pozitív válaszokat 1-gyel jelöltük. A dichotomizálás a változók többségénél egyér
telmű, mivel az eredeti változó is dichotóm, vagy ordinális. A magasabb mérési 
skálájú kapacitáskihasználtság esetén a maximális vagy nem maximális kihasznált
ságot választottuk a besorolás alapjául. A reklám, piackutatás és K+F költségarány a 
vizsgált vállalatok többségénél olyan alacsony, hogy már az 1 százalékos értéket (és 
minden ennél magasabbat) is az 1 kategóriába soroltuk.

A változók közti összefüggést a korrelációs együtthatók értékei alapján vizsgálva 
úgy ítéltük meg, hogy az együttható értékei elég nagyok ahhoz, hogy a változók 
között kapcsolatról (illetve redundanciáról) beszélhessünk, így mögöttük valamilyen 
latens faktor létezését feltételezhessük. E feltevésünket -  azaz a faktorelemzés al
kalmazhatóságát -  a Kaiser-Meyer-Olkin mérték (KMO) 0,708-as közepes nagysá
gú értéke is alátámasztja.



Szociológiai Szemle 2000/2. 59

A faktorelemzés során négy olyan faktor adódott, amelynek sajátértéke 1-nél 
nagyobb, ezek összesen az eredeti változók együttes szórásának mintegy felét 
(50,2%-át) reprodukálják. A kommunalitások értékeiből az is látszik, hogy e négy 
faktor az eredeti változók többségét külön-külön is jól reprodukálja. Különösen erős 
a négy faktor magyarázóereje a nyereségesség és a piackutatásra fordított összeg 
változój'a tekintetében, ezek szórásának több mint 90 százalékát kapjuk a faktorok 
alapján. Ezzel szemben a kapacitáskihasználtságra és a már folyamatban lévő fel
számolásra vonatkozó változók kommunalitása igen alacsonynak bizonyult 
(0,2 alatti), ezért e két változót a további eljárásból kivontuk. Ez tulajdonképpen 
összhangban áll az alapfeltevésünkkel, miszerint a latens változók a hosszú távú, 
stratégiai gondolkodás indikátorai. Ez ugyanis nem annyira a kapacitáskihasználtság 
tényével, mint inkább a kapacitásbővítéssel, vagy annak szándékával hozható kap
csolatba. Ugyanígy nem a felszámolás ténye, mint inkább annak veszélye lehet 
mérvadó a stratégia szempontjából.

A kettővel csökkentett változóhalmazon újra elvégzett faktoranalízis az előbbinél 
valamivel jobb magyarázóerővel bír, hiszen itt a négy 1 -nél nagyobb sajátértékű 
faktor a változók együttes szórásának már 54,1 százalékát reprodukálja.

A négy latens változó a rotált faktormátrix alapján a következők szerint interpre
tálható (a mellékletben lévő táblázatban csak a 0 ,2 -nél nagyobb értékeket tüntettük 
fel): Az első faktor legerősebben a piackutatásra, a reklámra, illetve a K+F-re fordí
tott összeggel függ össze, így ezt az aktív piacbefolyásolás faktorának  neveztük el. 
A második faktornak egyértelműen a nyereségességre vonatkozó változókkal van 
szoros kapcsolata (kisebb mértékű negatív korreláció a várható felszámolással is 
kimutatható), ezért ezt a nyereségesség faktorának  tekintjük. A harmadik faktor a 
már bekövetkezett létszámnövekedéssel és a kapacitásbővüléssel függ össze, ami 
alapján ezt az extenzív növekedés faktorának  nevezhetjük. Végül a negyedik faktor
ról megállapítható, hogy legerősebben a kapacitásbővítésre vonatkozó változókkal 
függ össze. A kapcsolat szorosságát tekintve ezeket követik a nyereségesség növe
kedésére, majd a létszámnövekedésre vonatkozó változók. Kisebb mértékű, de szá
mottevő összefüggés mutatkozik a K+F-re fordított költségek jelentőségét mutató 
változóval is. Mindezek alapján ezt a faktort a perspektivikus vállalati gazdálkodás 
faktorának neveztük.

A vállalati magatartás összefüggései

A továbbiakban azt igyekeztünk tisztázni, hogy a fenti manifeszt és latens változók, 
valamint a vállalatok kooperatív, illetve nem kooperatív magatartása között van-e 
szignifikáns kapcsolat. Ezt egyrészt a bevezetésben említett hipotézisek ellenőrzése 
érdekében végeztük el, másrészt annak megállapítására, hogy mely változókat lehet 
egy regressziós modell készítésénél számba venni.

A változók közti összefüggést -  figyelembe véve az adott változó mérési szintjét 
-  a megfelelő kontingenciatáblák alapján, esélyhányadosok és asszociációs 
(kontingencia) együtthatók számításával, illetve a у 2 statisztika segítségével, továb
bá szóráselemzéssel ellenőriztük.

Számításaink szerint a hat megfigyelhető változó közül csak háromnak van szá
mottevő hatása a vállalati magatartásra, míg a másik három változótól függetlennek
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tekinthető a vállalat kooperatív vagy nem kooperatív viselkedése. Ugyanígy a négy 
faktor közül is csak három az, amelyik a vállalati magatartást befolyásolja.

A vállalati magatartást befolyásoló tényezők

A vállalatok magatartását leginkább a piaci partnerek fizetési hajlandósága befolyá
solja, a kontingencia-együtthatók értékei alapján e két változó között mutatható ki 
a legerősebb összefüggés. A kapcsolat létét a X2-Próba is egyértelműen megerősíti 
( ^ 2 = 27,56, míg 95 százalékos szignifikanciaszinten 4 szabadsági fok mellett 
XV«>,9 5 , „ -4 = 9,488). Az esélyhányadosok alapján azt mondhatjuk, hogy azon vállala
tok körében, amelyeknél a partnerek fizetési kötelezettségeiknek „nagyon” nem 
tesznek eleget, jóval nagyobb az esélye annak, hogy maguk is normaszegő módon 
viselkedjenek, mint azoknál, amelyeknél a partnerek fizetési elmaradása egyáltalán 
nem jellemző.

8 . táblázat
Jellemző-e, hogy a partnerek nem fizetnek, és a vállalat normakövető-e?

Jellemző-e, hogy 
a partnerek nem fizetnek

A vállalat magatartása 
kooperatív-e?

Nem kooperatív Kooperatív Összesen
Egyáltalán nem 13 91 104

12,5% 87,5% 1 0 0 ,0 %
Inkább nem 5 92 97

5,2% 94.8% 1 0 0 .0 %
Is-is 23 78 1 0 1

2 2 ,8 % 77,2% 1 0 0 ,0 %
Igen 15 57 72

2 0 .8 % 79,2% 1 0 0 ,0 %
Nagvon 15 23 38

39.5% 60,5% 1 0 0 .0 %
Összesen 71 341 412

17,2% 82,8% 1 0 0 ,0 %

A tulajdonosi szerkezet és a vállalati magatartás megoszlását mutató kontingencia- 
táblából látható, hogy a kizárólag állami és külföldi tulajdonban lévő cégek körében 
az átlagot jóval meghaladó mértékben jellemző a kooperatív magatartás. A homogén 
tulajdoni szerkezetű cégek közül a nem kooperáló magatartás erősebben jellemző ott 
az átlagosnál, ahol a cég dolgozói tulajdonban van, a vegyes tulajdonú cégek eseté
ben pedig azoknál, amelyeknél az állami, vagy a dolgozói, vagy egyéb magyar ma
gánszemélyek résztulajdona dominál. Ezek alapján megállapíthatjuk -  amit a y j  
statisztika (JJ = 21,359 és xV o.95, n=9  = 16,919), illetve a kontingencia-együttható 
értéke egyaránt megerősít - ,  hogy a tulajdonosi szerkezet hatással van a kooperatív 
vagy nem kooperatív magatartásra.
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Már itt jelezni kell azonban, hogy a regressziós modell alapján ettől eltérő követ
keztetésre ju tunk . 2

9. táblázat
A tulajdonosi szerkezet, és a vállalati magatartás kooperatív-e?

Tulajdonosi szerkezet A vállalati magatartás kooperatív-e?
Nem kooperatív Kooperatív Összesen

Allam/önk. 4 4
1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 %

Dolgozói 16 48 64
25.0% 75.0% 1 0 0 ,0 %

Magánszemély 18 139 157
11,5% 88,5% 1 0 0 .0 %

Vállalat/bank 2 1 0 1 2

16.7% 83.3% 1 0 0 ,0 %
Külföldi 1 30 31

3,2% 96.8% 1 0 0 ,0 %
Vegyes 1 9 2 1 30

30.0% 70.0% 1 0 0 ,0 %
Vegyes2 11 26 37

29,7% 70,3% 1 0 0 ,0 %
Vegyes3 2 3 5

40,0% 60,0% 1 0 0 .0 %
Vegyes4 4 2 1 25

16,0% 84.0% 1 0 0 .0 %
Vegyes5 4 26 30

13.3% 86.7% 1 0 0 ,0 %
Összesen 67 328 395

17,0% 83,0% 100,0%

Szintén erős a tervezés távlata és a vállalati magatartás közötti összefüggés. A 
kontingenciatáblázat cellagyakoriságai és megoszlásai alapján is látható, hogy minél 
hosszabb távra tervez egy vállalat, annál inkább igyekszik betartani a normákat, an
nál inkább kooperatív a magatartása. Külön említést érdemel, hogy azoknál a cégek
nél a legalacsonyabb a kooperatív magatartásra való hajlandóság, amelyek egy évnél 
rövidebb távra terveznek. Körükben a normaszegés még azoknál is gyakoribb, mint 
akik semmilyen távra nem terveznek előre.

A két változó közti összefüggést a X2 'P r°ba eredménye is alátámasztja 
(X2 = 25,187 és X2p=o,9 5 , n=5 = 11,070), így eredeti hipotézisünk fenntartható, vagyis a 
vizsgált mintasokaságban igaznak tűnik a Karl-Dieter Opp által megfogalmazott

‘ Tóth István János és Semjén András (1998: 18) a követővizsgálat idősorait elemezve úgy 
látja, hogy a szerződéses és az adózási fegyelem megszegése a vizsgált időszakban inkább 
jellemző volt a hazai, mint a külföldi tulajdonban lévő cégek körében. Ugyanakkor a szer
zők megállapítják, hogy 1998-ban a többségi tulajdonos típusának szerződéses fegyelemre 
gyakorolt hatása már nem jelentős. A jelenséget „utolérési effektusnak” nevezik, ami alatt 
azt értik, hogy a nagyobb részben magyar tulajdonban lévő vállalatok szerződéses és adózá
si fegyelme számottevő mértékben javult. Ugyanakkor felhívják a figyelmet az adózási fe
gyelem és a cégek növekedési képessége közötti kapcsolat szorosságára.
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összefüggés, miszerint azokra a piaci szereplőkre, amelyek hosszú távra terveznek, 
inkább jellemző a kooperáció és a tisztességes piaci magatartás, mint a rövid távon 
gondolkodókra.

1 0 . táblázat
A tervezés távlata, és a vállalati magatartás kooperatív-e?

A tervezés távlata A vállalati magatartás kooperatív-e
Nem kooperatív Kooperatív Összesen

Nem tervez 11 32 43
25,6% 74,4% 1 0 0 .0 %

Egy év alatt 16 28 44
36,4% 63.6% 1 0 0 ,0 %

Egy év 28 124 152
18.4% 81,6% 1 0 0 ,0 %

2-4 év 1 2 74 8 6

14,0% 8 6 ,0 % 1 0 0 ,0 %
5 év 2 54 56

3,6% 96.4% 1 0 0 .0 %
Legalább 10 év 2 34 36

5.6% 94,4% 1 0 0 ,0 %
Összesen 71 346 417

17,0% 83,0% 1 0 0 ,0 %

A faktoranalízissel kapott latens változók vállalati magatartásra gyakorolt hatását 
szóráselemzéssel (varianciaanalízissel) ellenőriztük. Az F-statisztika értékei alapján 
megállapítható, hogy különösen a negyedik faktor, azaz a perspektivikus vállalati 
gazdálkodás faktora mutat erős összefüggést a vállalati magatartással, de emellett 
erősen valószínűsíthető, hogy a nyereségesség faktora  is számottevően befolyásolja 
a vállalatok kooperatív magatartását. Valamivel nagyobb bizonytalansággal ugyan, 
de az aktív piacbefolyásolás faktora  is hat a vállalati magatartásra.

A vállalati magatartást nem befolyásoló tényezők

A regionális hovatartozás és a vállalati magatartás közötti kapcsolat vizsgálata azért 
is érdekes, mert felveti a gazdasági fejlettségben, illetve a fejlődés dinamizmusában 
megmutatkozó regionális különbözőségek problémáját is. A kereszttáblázat cella
gyakoriságai, illetve azok megoszlásai szerint azt mondhatnánk, hogy az észak
magyarországi és dél-alföldi vállalatok inkább kooperatívak, mint a más régiókhoz 
tartozó feldolgozóipari cégek, míg a normaszegésre a legnagyobb hajlandóságot a 
Dél-Dunántúl és a Közép-Dunántúl vállalatai mutatják. A statisztikai számítások 
azonban ezt az összefüggést nem erősítik meg, így a vállalati magatartás a regionális 
hovatartozástól függetlennek tekinthetjük.

A vállalati méretet vizsgálva az előbbihez hasonló megállapításokra jutottunk. 
Bár a kontingenciatáblázat adatai szerint a 10-50 fős vállalatok esetében az átlagnál 
kissé valószínűbbnek tűnik a kooperatív magatartás, azonban az asszociációs mérő
számok alacsony értéke és a statisztikai próbák egyaránt azt jelzik, hogy ez az élté
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rés csak a véletlen ingadozások eredménye. Ez alapján a vállalati magatartást a vál
lalati mérettől függetlennek tekinthetjük.

A piaci szerkezei hatásának vizsgálata kiinduló hipotézisünk ellenőrzése szem
pontjából különösen fontos. A bevezetésben említett egyik hipotézisünk ugyanis az 
volt, hogy minél koncentráltabb egy vállalat vevőköre annál inkább kooperatív a 
vállalati magatartás, illetve fordítva, minél több kis vevővel áll szemben a vállalat, 
annál valószínűbb, hogy nem kooperál. Számításaink alapján azonban vállalati ma
gatartás és a piaci szereplők koncentráltsága közötti összefüggés nem bizonyult 
erősnek: a koncentrált vevőkörrel rendelkező feldolgozóipari vállalatok kooperációs 
hajlandósága mindössze 1,4 százalékkal magasabb az átlagos értéknél, s a független
séget a statisztikai próba is megerősítette. A minta alapján tehát eredeti hipotézisünk 
nem igazolódott.

A négy faktor közül az extenzív növekedés faktora  és a vállalati magatartás között 
csak igen laza és bizonytalan kapcsolat mutatható ki, ezért a továbbiakban e két 
változót egymástól függetlennek tekintettük.

A kooperatív vállalati magatartás regressziós modellje

A fentiek alapján megpróbáltuk felvázolni a vállalati magatartás regressziós mo
delljét. A modellben a függő változó értelemszerűen a vállalatok kooperatív, illetve 
nem kooperatív magatartása, míg független változóként azokat vontuk be a modell
be, amelyek az előbbiek szerint a vállalati magatartást befolyásoló tényezőknek bi
zonyultak. így összesen hat változóval dolgoztunk: tulajdoni szerkezet, a tervezés 
távlata, a piaci partnerek fizetési hajlandósága, valamint az aktív piacbefolyásolás, a 
nyereségesség és a perspektivikus vállalati magatartás faktora.

Meg kell említeni, hogy bár az eljárásba a fentebb felsorolt hat független változót 
vontuk be, a matematikai modellben szereplő független változók száma ennél na
gyobb, ugyanis a kategorikus változókat úgynevezett dummy vagy indikátor válto
zókká alakítottuk. Ily módon például a tulajdonosi szerkezetet jelző változó (amely
nek 1 0  különböző lehetséges értéke van) helyére kilenc dichotóm változó került, 
amelyek 1 és 0  értékei egy adott vállalat esetében azt jelzik, hogy az egyes tulajdoni 
szerkezet-típusok fennállnak-e vagy sem. Amennyiben mind a kilenc változó 0 érté
ket vesz fel, azaz a kilenc tulajdonosi szerkezet egyike sem fordul elő, az természe
tesen a tizedik típus fennállását jelenti, emiatt a 10 kategória kódolásához csak 9 
indikátor változóra van szükség.

Tekintettel arra, hogy a függő változó is dichotóm, melynek értékei 0 és 1, 
logisztikus regressziós modell alkalmazása indokolt. Ebben a modellben annak való
színűségét, hogy a vállalat kooperatívan viselkedik, a következőképpen írjuk le:

P = — -—— , ahol Z = B0 + B ]X ] + B ,X ,  +... + BnX n 
1 + e z

A képletben Aj jelöli a független változókat, s az eljárás során a B, együtthatók meg
határozása a feladat. Mint látható az együtthatók interpretációja itt némileg eltér a 
szokásostól. Lineáris regresszió esetén ugyanis az együtthatók azt mutatják meg, 
hogy a független változó egységnyi változása a függő változó milyen mértékű válto
zását eredményezi, itt azonban ennél közvetettebb a jelentésük. A fenti összefüggés-
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bői az ellentett esemény (vagyis a vállalat normaszegése) valószínűségét (1 -  P) 
kifejezve és a két valószínűség hányadosát képezve kapjuk:

log
P ( normakövet 
P ( normaszegő

ő ) _

)
—  В 0 4-  B , X ,  +  в  2 X  2 + ... + B „ X  „

Ha a két ellentétes vállalati magatartás valószínűségeinek arányát itt is esélyhánya
dosnak nevezzük el, akkor azt mondhatjuk, hogy a logisztikus regressziós modell B, 
együtthatói az esélyhányados logaritmusának változását mutatják, miközben a meg
felelő független változó egységnyit változik. (A mellékletben láthatjuk az Ехр(Д) 
értékeket is, amelyek már közvetlenül az esélyhányados változásának mértékét mu
tatják.)

Az ily módon megkonstruált regressziós modell alapján számított vállalati maga
tartás az esetek 87,07 százalékában reprodukálja a változó megfigyelt értékét. Külö
nösen jó  ez a reprodukciós mérték a kooperatív magatartás esetében (95,07%-os), 
míg a nem kooperatívan viselkedő vállalatok esetében a modell csak az esetek 51,85 
százalékában adja vissza a megfigyelt értékeket. A illeszkedését mérő % 2 próba is a 
modell elfogadhatóságát támasztja alá. A próba azt a nullhipotézist ellenőrzi, hogy a 
modell alapján becsült együtthatók mindegyike 0. A hipotézis gyakorlatilag teljes 
biztonsággal elvethető. A regressziószámítást különböző algoritmusok szerint lefut
tatva (amelyek a független változóknak a modellbe való bevonásának, illetve esetle
ges kiejtésének módjában térnek el egymástól) a fenti reprodukciós aránytól csak 
néhány százalékos eltérést tapasztaltunk. A fent említett j f  próba eredményeiben 
sincs jelentős különbség. A különböző modellek abban is egyeznek, hogy egyértel
műen megerősítették a korábban már kimutatott összefüggést a vállalati magatartás, 
illetve a faktorok és a partnerek fizetési hajlandósága között. Ugyanakkor a másik 
két változó (a tulajdonosi szerkezet és a tervezés távlata) tekintetében az egyes eljá
rások részben eltérő eredményt adtak. Az eltérés abban mutatkozik meg, hogy a ter
vezés távlata és a tulajdonosi szerkezet változói nem mindegyik modellben maradtak 
benn. Ez annyiban mindenképpen megerősíti azt a korábbi megállapításunkat, hogy 
a vállalati magatartás a manifeszt változók közül a partnerek fizetési hajlandóságá
val van a legszorosabb kapcsolatban.

Az összefüggés szorosságára és irányára vonatkozóan a regressziós modell 
együtthatói alapján vonhatunk le következtetéseket. Ha a becsült együtthatók 0 -tól 
való eltérését nem összességében vizsgáljuk -  ahogy azt az előbb említett próba 
esetében tettük - ,  hanem külön-külön, azt látjuk, hogy a modellben szereplő válto
zóknak csak kisebb része különbözik 0-tól (legalább 95%-os szignifikancia szintet 
megkövetelve). Ebben a tekintetben a különböző regressziós algoritmusok ugyan
csak azonos, és az előbb említettel összhangban álló eredményt adtak, vagyis azt, 
hogy csupán a három faktor és a partner magatartását mutató változók együtthatói 
különböznek nullától. A többi esetben tehát а В együttható 0-nak tekinthető, ami a 
fentebb leírt értelmezés alapján azt jelenti, hogy miközben a tulajdoni szerkezet 
vagy a tervezés távlata változók különböző értékeket vesznek fel, az esélyhányados 
-  vagyis a kooperatív és a nem kooperatív viselkedés valószínűségeinek aránya -  
változatlan marad. Másképpen fogalmazva, a tisztességes vállalati viselkedést egyik 
tulajdoni form a  sem valószínűsíti jobban, mint a másik, és ugyanígy a nem koope
ratív magatartás irányába sem mutat elmozdulást a modell. Az együtthatók vizsgá-
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lata alapján ugyanez, vagyis gyakorlatilag a vállalati viselkedésre gyakorolt szignifi
káns hatás hiánya állapítható meg a tervezés távlata esetében is. A nagyobb távra 
történő tervezés vélhetően csak akkor befolyásolja a vállalati magatartást, ha annak 
megvannak a reális feltételei, vagyis a vállalat gyarapodik, növekszik, amely hatá
sok a latens faktorok segítségével jó l kimutathatóak.

Az aktív piacbefolyásolás, a nyereségesség és a perspektivikus vállalati maga
tartás faktorai erősen befolyásolják a vállalatok kooperatív készségét, ami azt jelen
ti, hogy azok a vállalatok, amelyek nyereségességek és bővülnek (kapacitásbővítés, 
létszámnövelés), illetve amelyek fejlesztésre is áldoznak egyértelműen a fizetési 
kötelezettségek teljesítésének irányába mozdulnak el, tehát nagyobb valószínűséggel 
kooperálnak, mint a stagnáló vagy leépülő szervezetek. A Vállalati Panel vizsgálat 
során Tóth István János (1999) a korábbi adatbázisokat is elemezve kimutatja, hogy 
van összefüggés a növekedési képesség hiánya és a pénzügyi fegyelem megsértése 
között, és megállapítja, hogy nem erősíthetők meg azok az aggodalmak, melyek 
megkérdőjelezik „a gazdasági növekedés erőteljesebbé válása és a piaci normák 
szélesebb körű betartása közötti pozitív összefüggés létét.”

A normakövetést a partnerek fizetési hajlandósága is egyértelműen befolyásolja. 
A regressziós együttható értéke ott a legmagasabb, ahol a partner kooperál, és ott a 
legalacsonyabb, ahol a partner sem tartja magát a normákhoz. Figyelembe véve 
azonban az együtthatók szignifikanciaszintjét azt az árnyaltabb következtetést von
hatjuk le, hogy a partner kooperatív magatartása nem (vagy csak sokkal nagyobb 
bizonytalansággal) befolyásolja a vállalat viselkedését, mint a partner fizetési elma
radásai. Azt mondhatjuk tehát, hogy a kooperatív magatartás, a pozitív példa ösztön
ző hatása nem feltétlenül vált ki együttműködést, a szerződéseket tiszteletben tartó, a 
kötelezettségeket teljesítő vállalati magtartást (és természetesen a normaszegést 
sem), ezzel szemben a nem kooperáló magatartásra érzékenyebben reagál a vállalat. 
Ezek az eredmények megerősítik azt a feltevést, mely szerint a kooperáció hiánya 
gyakran a nem kooperáló viselkedésre adott válasz, viszonzás. Azon vállalatok ese
tében pedig, ahol a partner magatartása kooperatív, a normaszegés egyéb tényezők
kel magyarázható.

Ahogy a fentiekből látszik, a regressziós modell hiányossága, hogy az együttha
tók szignifikanciaszintje magas, ami az eredmények bizonytalanságát mutatja. Ez 
azzal is összefügg, hogy adathiány miatt az eljárás az eredeti adatbázis elemeinek 
csak mintegy harmadával számol. Emiatt egyes kategóriák elemszáma (különösen a 
tulajdonformák esetében) igen alacsony. Emellett a modell sok tekintetben leegysze
rűsíti az eredetileg mért változókat a matematikai modellek alkalmazhatósága miatt.

Érdemes még megjegyezni, hogy a fizetési hajlandóságot befolyásoló tényezők 
1992-1998 közötti idősorai a normakövető magatartásra való hajlandóság erősödé
sét valószínűsítik. Ilyen kedvező strukturális változás regisztrálható azoknak a válto
zóknak az idősorai alapján, amelyekből a perspektivikus vállalati magatartás és az 
aktív piacbefolyásolás faktorait nyertük (Janky 1999: 3-5).
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Mellékletek
1. Faktoranalízis

Total Variance Explained

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings

Rotation Sums of Squared 
Loadings

Total % o f Cumu- Total % o f Cumu- Total % o f Cumu-
Variance lative % Variance lative % Variance lative %

1 3,486 31,688 31,688 3,080 27,997 27,997 1,715 15,587 15,587
2 1.812 16,469 48,157 1,525 13,862 41,859 1,554 14,128 29,716
3 1,319 11,992 60,149 ,982 8,926 50,785 1,517 13,788 43,504
4 1.024 9,310 69,459 ,363 3,300 54,084 1,164 10.581 54,084
5 ,804 7,311 76,770
6 ,667 6,060 82,830
7 ,558 5,070 87,900
8 ,480 4,364 92,265
9 ,318 2,892 95,156

10 ,290 2,634 97,790
11 ,243 2,210 100,00

0
Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Rotated Factor Matrix

Factor
1 2 3 4

Volt-e kapacitásbővítés ,386 ,597
Tervez-e kapacitásbővítést ,529
Várható-e felszámolás -,256
Létszámnövekedés az előző ,754 ,300
évhez képest volt-e?
Létszámnövekedés az év során ,815 ,276
volt-e?
N őtt-e a nyereségesség az el- ,426 ,405
múlt 5 évben?
Nyereséges volt-e? ,884 ,301
Nyereséges lesz-e? ,651
Reklám aránya jelentős-e? ,706
Piackutatás aránya jelentős-e? ,941
K+F ktsg aránya jelentős-e? ,504 ,253

Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

2. A regressziós modell

Number o f selected cases:
Number rejected because of missing data: 
Number o f cases included in the analysis:

423
276
147
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Parameter

Value Freq Coding
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TULAJDON
Allam/önk. 1 3 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
Dolgozói 2 22 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
Magánszemély 3 55 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
Vállalat/bank 4 2 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
Külföldi 5 7 ,000 ,000 ,000 .000 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000
Vegyes 1 6 15 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000
Vegyes2 7 17 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000
Vegyes3 8 1 ,000 ,000 ,000 ,000 .000 ,000 ,000 1,000 ,000
Vegyes4 9 14 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000
Vegyesá 10 11 ,000 ,000 ,000 .000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Parameter

Value Freq Coding
(1) (2) (3) (4) (5)

TÁVLAT
Nem tervez 1 14 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000
Egy év alatt 2 18 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000
Egy év 3 57 ,000 ,000 1,000 ,000 .000
2—4 év 4 26 ,000 .000 ,000 1,000 ,000
5 év 5 17 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000
Legalább 1 év 6 15 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

PARTNER
Egyáltalán nem 1 33 1,000 ,000 ,000 ,000
Inkább nem 2 37 .000 1,000 ,000 ,000
Is-is 3 38 ,000 ,000 1,000 ,000
Igen 4 26 ,000 ,000 ,000 1,000
Nagyon 5 13 ,000 ,000 ,000 ,000

Dependent Variable. NORMA A vállalat normakövető-e
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Beginning Block Number 0. Initial Log Likelihood Function

-2 Log Likelihood 140,21397

Beginning Block Number 1. Method: Enter

Variable(s) Entered on Step N um ber
F A C l l
F AC21
F A C 4 J
PARTNER
TÁVLAT
TULAJDON

REG R factor score 1 for analysis 1
REGR factor score 2 for analysis 1
REGR factor score 4 for analysis 1
Jellemző-e, hogy a partnerek nem fizetnek 
A tervezés távlata 
Tulajdonosi szerkezet

Estimation terminated at iteration number 9 because 
Log Likelihood decreased by less than ,01 percent.

-2  Log Likelihood 88,471
Goodness of Fit 173,155
Cox & Snell - RA2 ,297
Nagelkerke - RA2 ,483

Chi-Square df Significance
Model 51.743 21 ,0002
Block 51.743 21 ,0002
Step 51.743 21 ,0002

Classification Table for NORM A 
The Cut Value is ,50

Predicted

Normaszegő
0

Normakövető
1

Percent Correct

Observed
Normaszegő

-----------г;

о

13 51,85%

Normakövető 1 : 6 ; 114

Overall

95,00%

87,07%
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Variables in the Equation

Variable 
Exp(B) 
FAC1 1

В S.E.

2,1904 
FAC2 1

,7841 ,3273

2,0863 ,7354 ,3136
FAC4 1
2,0989
PARTNER

,7414 ,4996

PARTNERI 1) 
,4792

-,7357 1,1408

PARTNERS)
,6346

-,4547 1,3128

PARTNERS)
,2642

-1,3311 1,1039

PARTNER(4)
,0691
TÁVLAT

-2,6725 1,1897

TÁVLAT( 1) 
,0022

-6,1078 39,2799

TÁVLAT(2)
,0003

-8,0281 39,2710

TÁVLAT(3)
,0007

-7,2780 39,2675

TÁVLAT(4)
.0006

-7,4785 39,2694

TÁVLAT(5)
,0017
TULAJDON

-6,3712 39,2844

TULAJDON! 1) 
,6878

-,3743 103,0288

TULAJDON(2)
,0002

-8,8020 44,1193

TULAJDON(3)
,0003

-8,0235 44,1158

TULAJDON(4)
4,8501

1,5790 114,1899

TULAJDON(5)
,6629

-,4111 72,1902

TULAJDON(6)
,0001

-9,7783 44,1191

TULAJDON(7)
,0001

-8,9914 44,1211

TULAJDON(8)
,0000

-19,7829 170,0825

TULAJDON(9)
,0002

-8,7839 44,1211

Constant 18,7692 59,0663

Wald df Sig R

5,7406 1 ,0166 ,1633

5,4978
2,2027

1
1

,0190
,1378

,1579
,0380

8,3907
,4159

4
1

,0783
,5190

,0528
,0000

,1200 1 ,7291 ,0000

1,4539 1 ,2279 ,0000

5,0459 1 ,0247 -,1474

4,4144
,0242

5
1

,4914
,8764

,0000
,0000

,0418 1 ,8380 ,0000

,0344 1 ,8530 ,0000

,0363 1 ,8490 ,0000

,0263 1 ,8712 ,0000

4,5932
,0000

9
1

,8682
,9971

,0000
,0000

,0398 1 ,8419 ,0000

,0331 1 ,8557 ,0000

,0002 1 ,9890 ,0000

,0000 1 ,9955 ,0000

,0491 1 ,8246 ,0000

,0415 1 ,8385 ,0000

,0135 1 ,9074 ,0000

,0396 1 ,8422 ,0000

,1010 1 ,7507
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If. Erdösi Sándor

LAKÁSBÉRLET BARÁTI ÁRON
Intézmények és személyes kapcsolatok a magánbérleti piacon

Bevezetés*

A lakáskiadás bizalmi kérdés Magyarországon. A tulajdonosok szempontjából alap
vetően azért, mert legnagyobb értékű vagyontárgyukat adják más személy haszná
latába, másrészt azért, mert a bérbeadók többsége nem vallja be e tevékenységéből 
származó jövedelmét. A lakás bérbevétele szintén bizalmi kérdés, hiszen egy alap
vető szükséglet, a biztonságos, megfelelő színvonalú lakhatás igényének kielégítése 
a tét. A „bizalmi ügylet” létrejöttét szolgáló „intézménynek” gyorsnak, alacsony 
költséggel működőnek kell lennie, valamint a lehetőségek szerint elő kell segítenie a 
bérbeadás, illetve bérbevétel kockázati tényezőinek csökkentését. Az említett három 
tényező (gyorsaság, költség, kockázatcsökkentés) jelentőségét -  helyzetüknél fogva 
-  természetesen eltérően ítélik meg a bérbeadók és a bérbevevők, valamint e ténye
zők megítélése függ az egyéni bérbeadási/bérbevételi stratégiáktól és a személyi
ségtől is.

Bérlőt (vagy kiadó lakást) találni háromféleképpen lehet ma Magyarországon: in
gatlanközvetítő segítségével, hirdetés útján és személyes kapcsolatokon keresztül. 
Az üzleti partner keresésének fenti módszerei természetesen nem zárják ki egymást, 
sőt a felek általában egyszerre több módszert is alkalmaznak. Dichotóm kategóriákat 
használva, a bérleti viszony létrejöttének formáival szemben támasztott követelmé
nyeket az alábbiak szerint jellemezhetjük.

I. táblázat
A bérleti viszony létrehozásának típusai és jellemzőik

Ingatlan-
közvetítő

Hirdetés Személyes kapcsolat 
a bérbeadó és a bérlő között*

Gyorsaság gyors lassú lassú
Költség magas magas alacsony
A kockázatcsökkentés szintje magas alacsony magas

* A bérleti viszony létrejöttét megelőzően közvetlen vagy közvetett kapcsolat a felek között.

Az elemzés első változatát a „Magánbérlakásszektor Magyarországon: tények és lehetősé
gek” című tanulmány tartalmazza (Városkutatás Kft. 1999), amely az Amerikai Egyesült 
Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) kelet-európai lakásszektor-támogatási 
projekt keretében készült. A cikk elkészítésében nyújtott segítségükért, javaslataikért és kri
tikai észrevételeikért Dr. Hegedűs Józsefnek, a kutatás vezetőjének és Somogyi Eszter kol
légámnak tartozom köszönettel. A tanulmány tartalmával kapcsolatos minden felelősség a 
szerzőt terheli.

Szociológiai Szemle 2000/2. 71-80.
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Feltételezhető, hogy a magánbérleti piac „minőségi” szegmensében (elsősorban a II., 
X II., III., és XI. kerület kiemelt zöld lakóterületei, illetve a Váci utca és környéke) a 
magas bérleti díjak -  a bérbeadók szerint -  megfelelő megtérülést biztosítanak a 
szektorba befektetőknek, s ezért a szektornak ez a szegmense egyre jobban intézmé
nyesül, azaz mind jobban alkalmazkodik a piac igényeihez és változásához (biztosí
tékok a bérlő és a bérbeadó számára, reagálás a kereslet növekedésére stb.). Ezért az 
e szegmens keresleti és kínálati oldalát kiszolgáló „média” (ingatlanközvetítők, hir
detést közlő lapok) egyre jobb szolgáltatásokat kínál ügyfelei számára. A „nem mi
nőségi” szegmens azonban továbbra is rejtett és kevésbé intézményesült marad, mert 
a bérbeadók számára nincs megfelelő nagyságú -  legális -  megtérülés, mert az eh
hez szükséges lakbérszintet nem képes megfizetni a jelenlegi és potenciális kereslet. 
A szegmens nem képes, illetve nem is érdeke a kínálat növelésével reagálni a ke
reslet élénkülésére, csupán a bérleti díjak emelésével, mely tényező valószínűleg a 
kínálat összetételével, eredetével magyarázható (azaz, hogyan jutott a lakáshoz a 
bérbeadó).

A minőségi magánbérlakás-piac kedvező folyamatai ellenére a magánbérleti 
szektorban nem működik megfelelően az a két intézmény (ingatlanközvetítők, hir
detés), amelyeknek „formális” úton kellene elősegíteni a keresleti és kínálati oldal 
találkozását. E tény is hozzájárul ahhoz, hogy a magánbérleti piacon a szereplők 
tranzakciós költségei magasak. Ennek -  és más okoknak, a keresleti és kínálati ol
dalon fellépő „torzításoknak” : a szektort előnytelenül érintő szabályozásoknak -  
következtében jelentős társadalmi költségek keletkezhetnek a lakásrendszerben 
(Hegedűs 1999). A tranzakciós költségek növekedését egyebek között az okozza, 
hogy a piaci szereplők, a tökéletlenül működő „formális” út mellett (helyett) „infor
mális” úton, személyes kapcsolati hálójuk segítségével keresnek bérlőt, illetve kiadó 
lakást. A tanulmány célja, hogy a rendelkezésre álló adatbázisok és információk 
segítségével bemutassa a bérleti viszony létrehozásában részt vevő „formális” in
tézmények (ingatlanközvetítők, hirdetés) tökéletlen működését és első megközelí
tésben ellenőrizze a személyes kapcsolatok felértékelődésének hipotézisét.

Az empirikus adatokkal kapcsolatosan két tényt fontos megjegyezni. Egyrészt, a 
mintaválasztás módszerei -  kézenfekvő okok miatt -  nem tesznek eleget a repre
zentativitás kritériumainak a budapesti magánbérlakás-állomány tekintetében. E tény 
ellenére az adatgyűjtés módszereiben törekedtünk az optimális kiválasztásra (a 
részletes mintaleírások a függelékben találhatók). Másrészt az elemzett adatok alap
vetően a korábban említett „nem minőségi” szegmens lakásaira vonatkoznak.

A hirdetési piac -  bérbeadói oldal

A sajtóban több tízezer (legalább 30 ezer) lakásbérbeadással kapcsolatos hirdetés 
jelenik meg évente. Ez a módszer a bérleti viszony létrehozásának egyik legkocká
zatosabb módja mind a bérlő, mind a bérbeadó szempontjából, mivel a felek sem
milyen előzetes információval nem rendelkeznek egymásról.

1996-ban a sajtóban megjelent lakásbérleti hirdetések körülbelül 50 százalékát az 
„Express” országos terjesztésű hirdetési újságban jelentették meg. Ennek a hirdetési 
újságnak az 1996 első félévében megjelent bérbeadási hirdetéseit elemezzük, a kö
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vetkező eredmények tehát a bérbeadók hirdetéseiben közölt információkon alapul
nak. Az újság elsősorban a teljes lakást kiadók számára jelent fórumot, mivel a 
megjelent hirdetések 90 százaléka önálló lakás kiadására vonatkozott (9%-a kiadó 
szobát, 2%-a pedig kiadó lakásrészt hirdetett). A további elemzés csak az önálló 
lakások bérbeadását hirdető apróhirdetésekkel foglalkozik. Meg kell jegyeznünk, 
hogy a hirdetések információbőségét jelentősen befolyásolják a hirdetési szolgáltatás 
alkalmazott tarifái is. Az „Express” újság -  szemben más hirdetési lapokkal -  nem 
ingyenes és a lakáskiadással kapcsolatos hirdetéseket „üzleti tevékenységre utaló 
hirdetésnek” tekinti a lapkiadó, ezért közületi tarifát (a kutatás idején 80 Ft/szó, ek
kor egy hét múlva jelent meg a hirdetés) kell fizetni értük.

A hirdetések tartalmát tekintve meglepő, hogy mennyire kevés információt tar
talmaznak a lakásbérleti apróhirdetések. A bérbeadók megítélése szerint a legfonto
sabb adat a területi elhelyezkedés, majd a szobaszám megadása, ezt követi az alapte
rület és végül az ár közlése. A területi elhelyezkedés alapvetően meghatározza a 
lakás értékét (bérét) és ez fokozottan igaz a magánbérleti szektorra. Ezt támasztja 
alá, hogy a területi elhelyezkedésről információt szolgáltat a hirdetések 69 százalé
ka.

2. táblázat
Lakásbérbeadással kapcsolatos hirdetések információtartalma 
az „Express” újságban 1996-ban (az adatok százalékban)

Tartalmaz-e a hirdetés információt a(z) Ügynökség Nem ügynökség Teljes minta
területi elhelyezkedésről 10,5 78,5 68.7
más információ* 39.8 3,9 9,1
szobaszámról 6,9 56,5 49,3
alapterületről 3,9 30,4 26,6
árról 4,9 25,2 22,2
árról és a lakás méretéről 
(alapterület vagy szobaszám)

2,6 20,4 17,8

területi elhelyezkedésről, árról és a lakás 
méretéről (alapterület vagy szobaszám)

0,7 17,0 14,6

Teljes esetszám 304 1792 2096

Megjegyzés: Az eltérések minden esetben szignifikánsak.
* A területi elhelyezkedésről nem tájékoztat, attól eltérő tartalmú információk: a lakás(ok) 

jellemzői, a közvetítő cég neve, címe, a bérlőre vonatkozó megszorítások.

A szobaszám sok esetben fontosabb információ a bérbevevők számára, mint a lakás 
alapterülete, például ha többen kívánnak egy lakást bérelni. (Értelemszerűen az 
egyik információból [alapterület] a másikra is lehet következtetni.)

Érdekes, hogy a hirdetéseknek csupán 22 százalékában szerepelt a lakás bérére 
vonatkozó információ. Magyarázatképpen szolgálhat, hogy a lakásbérleti díj alku 
tárgyát képezheti, jelentős mértékben függ a bérbevevő személyétől (személyiségé
től, életvitelétől) az üzlet létrejötte, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy a bérbe
adásnak minél rejtettebben kell maradnia.

A hirdetések 15 százalékát adták fel azonosíthatóan ügynökségek (kiderült a hir
detés szövegéből vagy gyakran fordult elő ugyanaz a telefonszám különböző hirde
tések szövegében). Az ügynökségek és a nem ügynökségek (magánszemélyek) hir
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detéseiben közölt információk összehasonlításából kiderül, hogy a cégek hirdetési 
stratégiája alapvetően más. Magát a céget reklámozzák és/vagy a kínált lakásosz- 
tály(oka)t jellemzik néhány szóban (példákkal illusztrálva), de kevesebb informáci
óval látják el potenciális ügyfeleiket, mint a magánszemélyek. Ennek oka egyrészt, 
hogy a bérbe adni kívánt lakások mennyisége jóval nagyobb, mint ami egy apróhir
detésbe belefér, másrészt az ügynökségek „üzleti vagyona” az információ, a szol
gáltatásért járó díjazást be kell szedniük, tehát megpróbálnak vele minél jövedelme
zőbben gazdálkodni, ezért inkább csak felkeltik a bérelni szándékozó figyelmét a 
szolgáltatásra. A „rosszindulatú” magyarázatban is lehet igazság, mely szerint az 
újságokban hirdető cégek jelentős része szélhámos, aki csak néhány, nem fiktív 
címmel rendelkezik, esetleg egyetleneggyel sem.

Bérbevevői szempontból megfelelő információval ellátott hirdetést (információ a 
területi elhelyezkedésről, az árról és a lakás méretéről (alapterület vagy szobaszám) 
csak a teljes minta közel hetedében találunk (15%), és a magántulajdonosoknak is 
csak 17 százaléka adja fel így a lakáshirdetést.

A szűkös információtartalmú bérbeadói hirdetéseknek alapvetően az a funkció
juk, hogy informálják a bérlakást keresőket, hogy az adott környéken kiadó egy la
kás, s ezt az információt a kiadók többsége megtoldja a lakás méretére (szobaszám 
vagy alapterület) vonatkozó információval. A figyelemfelhíváson túl azonban álta
lában nem nyújtanak további információkat, mert a bérbeadás tényét célszerű titok
ban tartani, és így a leendő bérlő személyét megismerve lehetőség nyílik defenzív 
stratégia alkalmazására is, amennyiben szükséges (például megakadályozni a bérbe
vételt).

Ingatlanügynökségek

A rendelkezésre álló adatok szerint az ingatlanügynökségek szerepe nem túl jelentős 
a magánbérleti szektor működésében. Tudjuk, hogy a bérlők és a bérbeadók egy
szerre több csatornát is igénybe vesznek a megfelelő lakás bérbevételéhez, illetve 
kiadásához. Az ingatlanközvetítő cégek igénybevételének nagyságáról (azaz, hogy 
hányán fordulnak közvetítő cégekhez) nincs információnk, viszont tevékenységük 
eredményéről rendelkezünk becslésekkel.

A budapesti magántelefonelőfizetők reprezentatív (telefonos) vizsgálata során 
nem találtunk olyan válaszadót (bérlőt, aki bevallotta, hogy bérlakásban lakik), aki 
ingatlanközvetítő cég segítségével jutott bérlakásához (3. táblázat). A személyes 
kérdezés módszerével készített bérlői vizsgálatunkban a válaszadók közel 10 száza
léka válaszolta azt, hogy jelenlegi lakását utazási iroda vagy más közvetítő iroda 
segítségével találta meg. Ez az arány vélhetően közelebb áll a realitásokhoz, bár még 
ezt is inkább alsó becslésnek fogadhatjuk el.

Annak ellenére, hogy az ügynökségek szolgáltatásaikkal mind a tulajdonosok, 
mind a bérlők számára kényelmet és biztonságot jelenthetnének, fontos tény, hogy 
sem a bérbeadók, sem a bérlők nem veszik szívesen igénybe szolgáltatásaikat. Itt 
mindkét fél részéről fontos szerepe van (1) a költségtakarékosság szempontjainak, s 
inkább a bérlakásszektor minőségi lakásainak bérbeadása, illetve bérbevételkor ve
szik igénybe a felek a közvetítők szolgáltatásait, amikor a költségek már többszörö-
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sen megtérülnek (például garanciák a lakbér, rezsi megfizetésére, maximális kihasz
náltság, kapcsolattartás a bérbeadóval, bérlővel stb.). Fontos jelenség (2) a szektor 
rejtettsége, mivel ez alapvetően ellene hat bármilyen formalizált szerződésnek és 
adminisztrációnak. Bár meg kell jegyeznünk, hogy a közvetítők „leleményessége” 
általában megtalálja a megfelelő megoldásokat. Végül, de nem utolsósorban (3) ren
geteg a- szélhámos az ingatlanközvetítők között. A szektor „rejtőzködő” jellegének 
nagy szerepe volt abban, hogy a közvetítő szakmát ellephették a tisztességtelen 
„vállalkozók”.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség megállapítása szerint, a 106 ingatlanforgal
mazással foglalkozó gazdasági társaság és egyéni vállalkozó vizsgálata során első
sorban a szakképesítés hiányával találkoztak, valamint megállapították, hogy az in
gatlanközvetítői piacon végzett tevékenység ellenőrizetlen, a szakmai felügyeletet 
senki sem gyakorolja (György 1997). A tevékenységi kör és a szervezeti struktúra 
teljesen áttekinthetetlen, ezért számos visszaélésre ad lehetőséget. A Fogyasztóvé
dők kategorizálása szerint az ingatlanközvetítő cégeket három csoportba lehet sorol
ni:

1. Kizárólag társas vállalkozási formában (Kft., Rt.) működő irodák, amelyek nagy 
szakmai .hozzáértéssel gyakorlattal és magas fokú képesítéssel rendelkeznek. 
Ezen vállalkozások tevékenységi körében megtalálható az ingatlankezelés, - 
fejlesztés, vagyonértékelés, beruházási befektetési és privatizációs tanácsadás. 
Ez a kör tartózkodik a hirdetési újságok szolgáltatásaitól.

2. Vegyes tevékenységi körrel rendelkező vállalkozások: a fő tevékenység mellé 
felvesznek adott esetben az ingatlannal nem szorosan összefüggő tevékenysége
ket a több lábon állás érdekében. Általában betéti társaságként vagy egyéni vál
lalkozóként működnek. Ebben a körben egyidejűleg van jelen a jogszerűen mű
ködő vállalkozás és a jogszerűtlenül cég.

3. A harmadik típusba az ingatlanpiac vámszedői tartoznak, amely irodák csak lát
szólag akarnak ingatlant közvetíteni, valójában legtöbbször fiktív címeket köz
vetítenek.

A felelősségbiztosítás, a kockázatvállalás teljesen ismeretlen Magyarországon az 
ingatlanközvetítésben. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szigorúbb szabályozást 
és nyilvántartási rendszert javasolt említett jelentésében.

Személyes kapcsolatok -  bérlői oldal

A mindennapi tapasztalatok és a rendelkezésre álló adatok is megerősítik azt a fel- 
tételezést, hogy a bérlő és a bérbeadó közvetlen vagy közvetett ismeretsége igen 
jelentős szerepet játszik a magánbérleti szerződések létrejöttében. A rendelkezésre 
álló két bérlői adatbázis adatai alapján -  tudomásul véve az eredmények és a követ
keztetések külső érvényességének korlátozott voltát -  úgy tűnik, hogy a bérbe vett 
lakások körülbelül 40 százalékban a személyes kapcsolati háló használata tette le
hetővé a bérleti megállapodás létrejöttét Budapesten.
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3. táblázat
Hogyan találta a bérlő a jelenlegi lakását (az adatok százalékban)

Telefonos vizsgálat Személyes kérdezés

Hirdetés 41 43 *

Ismerős ajánlására 41 45 **

Ingatlanközvetítő 0

Egyéb 12 3

Nincs adat 6 0

Összesen 100 100

Esetszám (N) 34 231

* a tulajdonos hirdetésére jelentkezett, illetve a hirdetésére a tulajdonos jelentkezett, 
** rokon, ismerős adta ki, illetve rokon, ismerős ajánlotta,

*** utazási iroda közvetítésével, illetve más közvetítő iroda vagy cég.

Vizsgáljuk meg van-e különbség a formális, illetve informális úton talált bérlakások 
területi elhelyezkedésében, lakbérszintjében, és a bérbe vett lakások piaci értékében. 
Az elemzés elkészítésére a bérlők személyes megkérdezésével készített adatbázis 
nyújt lehetőséget, mely 231 magánlakást bérbevevő budapesti lakos adatait tartal
mazza (mintaleírás a függelékben).

A korábbiaknak megfelelően nevezzük formális lakáshoz jutási útnak az utazási 
iroda, illetve más közvetítő iroda vagy cég segítségével történő lakáshoz jutást, va
lamint a hirdetés útján talált bérletet, míg tekintsük informális útnak, ha a bérlő ro
kon, ismerős lakását vette ki vagy az ő ajánlata alapján vette bérbe lakását a tulajdo
nostól. A kiadott lakások területi elhelyezkedésének tekintetében három piaci terü
letet különböztettünk m eg Budapesten a kerületek alapján: (1) „elit” kerületek 
(I., I f ,  V., XII. kerületek), (2) belső kerületek (VI.-IX . kerületek), (3) külső kerüle
tek (III., IV., X., XI., XIII.-XXIII. kerületek).

A lakáshoz való hozzájutás formális-informális útja és a kerületcsoportok tekin
tetében nem találtunk szignifikáns összefüggést, azaz nem állítható, hogy valame
lyik kerületcsoportban inkább a formális, míg más kerületcsoport(ok)ban az infor
mális út volna a jellem ző a magántulajdonú bérlakások megszerzése során. Való
színű azonban, hogy egy érzékenyebb, nem kerületcsoportokat definiáló területi 
kategóriarendszer eltérő eredményt ad, e rendszer kidolgozása, a feltételezés teszte
lése a kutatás további feladata. Itt ismét fel kell hívni a figyelmet a minta „fogyaté
kosságaira” is, alapvetően arra a tényre, hogy eseteink döntő többsége nem minőségi 
bérlakás, azaz a piaci bérlakások legmagasabb kategóriája nem megfelelően repre
zentált.

A területi elhelyezkedés önmagában annyiban befolyásolja a bérleti díjat, hogy ha 
a lakás az első kerületcsoportban található, akkor a bérleti díj jelentősen magasabb 
négyzetméterenként (havi 196 Ft-tal), mint a másik két kerület átlagos lakbérszintje 
(536 Ft/hó/m2).



Szociológiai Szemle 2000/2. 77

A lakáshoz jutás módját is bevonva az elemzésbe a következő eredményeket ta
láljuk (4. táblázat):

4. táblázat
A lineáris regresszió változóinak leírása és az elemzés eredménye 

A változók leírása:

LAKBÉR
ELITKER

BELSOKER

LAKASHOZJUT

ELITLAKASHOZ

BELSOLAKASHOZ

havi lakbér négyzetméterenként Ft-ban, rezsi nélkül (függő változó),
1. kerületcsoport (I., II., V., XII. kerületek) -  dichotóm változó, azaz 
tag (1) vagy nem tag (0),
2. kerületcsoport (V I.-IX . kerületek) -  dichotóm változó, 
azaz tag (1) vagy nem tag (0),
a lakáshoz jutás módja: 1 -  formális (ügynök vagy hirdetés);
0 -  informális mód (személyes kapcsolati háló),
interakciós változó -  ELITKER és a LAKASHOZJUT változók
szorzata,
interakciós változó -  BELSOKER és a LAKASHOZJUT változók 
szorzata.

A lineáris regresszió eredményei:

Területi (kerületi) hatás A terület (kerület) és a lakáshoz 
_____ (R2=0,096)_________ jutás útjának hatása (R2=0,182)

ELITKER 196.0(0,311)*
BELSOKER
LAKASHOZJUT - 89,6 (0,186) *
ELITLAKASHOZ - 257,5 (0,332) *
BELSOLAKASHOZ -

KONSTANS 536,4 * 499,7 **

A zárójelben a sztenderdizált regressziós együttható értékei szerepelnek.
* A t-érték szignifíkanciaszintje kisebb, mint 0,001.

** A t-érték szignifíkanciaszintje kisebb, mint 0,01.
A változó nem szerepelt a regresszióban.

• Ha a bérlő a lakásához formális úton ju t hozzá, akkor magasabb bérleti díjat kell 
fizetnie (a négyzetméterenkénti bérleti díj közel 90 Ft-tal magasabb havonta, mint 
az informális esetben [500 Ft/hó/m2]); ha a lakás ráadásul az első kerületcso
portban van, akkor a lakás bére tovább emelkedik (a 90 Ft/hó/m2-en túl további 
258 Ft-tal növekedik négyzetméterenként).

• Nem állítható, hogy az informálisan bérbevett lakások lakbérei -  szignifikáns mó
don -  különböznének kerületcsoportok szerint.

A lakások -  bérlők által becsült -  forgalmi értékét és a lakbéreket vizsgálva a követ
kező megállapítások tehetők az említett budapesti adatbázis alapján:
• a lakások forgalmi értéke és a lakbérek (mindkettő m2-ben) között gyenge a kap

csolat, a két változó közötti (Pearson) korrelációs együttható értéke 0,244 
(N=166). A lakbér négyzetméterenkénti átlagos szintje a lakás négyzetméteren
kénti forgalmi értékének 1 százaléka (0,9995%; N=166). (Ez az arány egybeesik a 
lakbér-lakásérték arányra vonatkozó nemzetközi tapasztalatokkal.)

• Az egyre magasabb forgalmi értékű lakások esetében csak akkor érvényesül a 
lakbérszintet növelő hatás, ha a lakást formális úton vette bérbe a bérlő a tulajdo
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nőstől, informális esetben a lakás forgalmi értéke szignifikáns módon nem befo
lyásolja a lakbérszintet.

Összefoglalás

A fenti problémafelvető elemzés eredményei egyrészt -  nem meglepő módon -  
megerősítették, hogy az „elit” kerületek elkülönülő piaci szegmenst alkotnak a bu
dapesti magánbérleti piacon. Másrészt alátámasztani látszanak azt a feltételezést, 
hogy a „személyes kapcsolati hálónak” jelentős szerepe van a magánbérleti viszony 
létrejöttében, s a bérbeadó és a bérlő közvetlen vagy közvetett ismeretsége hatással 
van a bérleti díj szintjére is.

Utóbbi tény felveti azt a kérdést, hogy nem létezik-e két, egymástól elkülönülő 
piaci szegmens Budapesten, azaz lehetséges-e, hogy a formális és informális úton 
létrejött bérleti viszonyok alanyai (a bérbeadók és a bérlők), mint egymástól elkülö
nülő csoportok találnak egymásra, s a szektor formális és informális szegmensei 
között csak korlátozott az átjárás. Elképzelhető, hogy vannak olyan bérbeadók, akik 
csak az „egocentrikus network”-jük közvetítette bérlőknek adnak ki lakást (és bérlők 
akik így vesznek bérbe), azonban éppen e network korlátozott kiterjedése (csoport
méret, heterogenitás) akadályozhatja a folyamatos és nyereséges bérbeadást, bérbe
vételt. Meg kell jegyezni, hogy a kiterjedtebb kapcsolati hálózat előnyt jelent, tehát 
vannak, akik könnyebben találnak informális úton bérlőt, illetve bérbeadót.

Talán fentieknél is érdekesebb kérdés, hogy a magánbérleti-piac felértékelte a 
személyes kapcsolatok szerepét. Mivel a lakás bérbeadásával kapcsolatosan létező 
kockázatok csökkentésére nem alakultak ki, illetve nem megfelelőek a rendelkezésre 
álló eszközök, intézmények, ezen hiányok kompenzálása érdekében a piaci szerep
lők egy része személyes kapcsolatait (is) igénybe veszi piaci tranzakciói során. Me
lyek ezek a kockázatok?
• A nem minőségi bérlakások esetében a fizetőképes kereslet nem képes olyan lak

bérszintet megfizetni, amely tartalmazza a bérbeadással kapcsolatos adóterheket 
is. Ebből következően a lakásbérbeadásból származó jövedelmek túlnyomó több
sége az adóhatóság és más hatóságok (önkormányzatok, melyek közül néhány 
adóztatja a lakásbérbeadást) előtt rejtve marad, ezért bizonyos konspirációs sza
bályoknak a feleknek meg kell felelni.

• Az első pontból következően a bérlővel kapcsolatos problémák (kifizetetlen rezsi
számlák, bérleti díjak, a lakás tönkretétele, más tulajdonosokkal való összeférhe
tetlenség stb.) esetén a tulajdonos érdekei hivatalosjogi úton nehezen érvényesít
hetőek, s ha mégis, ez hosszú időt vesz igénybe.

A tulajdonosok racionális válasza a bérbeadás kockázataira, hogy közvetlen vagy 
közvettet ismerőseiknek szívesebben adják bérbe lakásaikat alacsonyabb bérleti díj 
fejében. A kérdés csupán az, hogy alátámasztja-e (racionális) kalkuláció a kockázat 
és a bevétel csökkenésének egyenlegét. Feltételezésem szerint nem, mert a lakást 
bérbeadó tulajdonosok jelentős része elsődlegesen nem a profit miatt adja bérbe la
kásait, hanem ez a tevékenység csupán másodlagos hasznosítása a lakásoknak, ad
dig, amíg nem kerül az ingatlanpiacra (adás-vétel) vagy másképp nem hasznosul 
(beköltözik a gyerek, aki másképp nem juthatna lakáshoz).
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A személyes kapcsolatok jelentőségével, lakáspiaci szerepével összefüggő első 
eredmények alapján úgy tűnik, hogy a további kutatásoknak, elemzéseknek érdemes 
volna a hálózatelemzés kiterjedt hazai és nemzetközi elméleti és módszertani esz
köztárát is felhasználni a lakáspiac működésének leírásában és megértésében.

Függelék
A magánbérleti szektor empirikus vizsgálati módszerei
1. Az „Express” hirdetési újság hirdetésein alapuló minta leírása

Az elemzés olyan mintán alapszik, amely az adott év (1996) első félévében, ezen 
belül minden hónap első hetében megjelent önálló lakást hirdető bérbeadói hirdeté
sekben megtalálható információkat rögzítette (N=2096).

2. A budapesti bérlakásszektor nagyságának becslése

A budapesti magánbérleti szektor nagyságrendjével kapcsolatos vizsgálatot két lé
pésben végeztük el.
1. Feltételeztük, hogy a bérbe adott magántulajdonú lakások esetében a telefon nyil

vántartott előfizetője a lakás tulajdonosa, ezért telefonon készített interjúk során 
tisztázható, hogy a lakás tulajdonosa a lakásban lakik vagy sem. Ha nem, akkor a 
lakást nagy valószínűséggel bérbe adták. Tehát a szektor méretének becslése a 
budapesti telefonnal rendelkező magánelőfizetők véletlen megkérdezésén alapult. 
A rövid, telefonon bonyolított kérdőív alapján azokat a telefonos budapesti laká
sokat soroltuk a magánbérleti szektorba, amelyek a kérdezés időpontjában bérbe 
voltak adva és a bérlő „bevallotta”, hogy magántulajdonostól bérli a lakást vagy 
ez egyértelműen kiderült az interjú során. Azoknak a bérlőknek, akik bevallották, 
hogy lakást bérelnek további kérdéseket tettünk fel a lakás bérlettel kapcsola
tosan.

2. A kutatás második szakaszában (kontrollminta) az volt a célunk, hogy meghatá
rozzuk a magánbérlakás-szektor azon részének nagyságrendjét, amelyet a kutatás 
első szakaszában nem láttunk, azaz a „be nem vallott” bérleti szektor nagyságát. 
Ugyanazokat a kérdőíveket alkalmaztuk mint korábban, s a kérdezők ismeretségi 
köréből gyűjtött minta olyan címeket takart, ahol nagy valószínűséggel -  a kérde
ző tudomása szerint -  magánbérlő lakott.

A telefonon megkérdezettek 72 százalékáról egyértelműen kiderült, hogy nem ma
gánbérlők, a minta 2 százalékában a vizsgált lakásban iroda, illetve üzlet működött, 
amelynek használati jogcíméről nem volt további információnk. A magánbérlők 
aránya a teljes mintában 2 százalék (N=71) volt. A „felderített” magántulajdonban 
lévő bérlakásokkal kapcsolatosan két megjegyzést kell tennünk. Egyrészt a 71 eset 
közül csak 34-en, azaz 48 százalék „vallotta be”, hogy magánlakás bérlője, a többi 
esetben a magánbérlet ténye az interjú alatt szerzett információk alapján valószínű
síthető. Másrészt a teljes minta 25 százaléknak esetében a lakáshasználati jogcímről 
semmilyen információval nem rendelkezünk. Feltételezve, hogy ebben az utóbb 
említett csoportban is hasonló arányban szerepelnek magánbérlakások, a budapesti 
telefonnal rendelkező lakások között a magánbérlakások aránya körülbelül 2 száza
lék lehet, amit a becslés alsó határának tekinthetünk.
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A kontrollminta eredményei szerint az elemzésre alkalmas 33 esetből 15 bérlő 
„vallotta be”, hogy magánbérlakás lakója, azaz a megkérdezettek 46 százaléka (3 
esetben egyértelműen kiderült, hogy a lakást — már -  a tulajdonosa lakja, 16 esetben 
pedig az interjúk készítői nem tudtak információt szerezni a lakáshasználat jogcímé
ről). Mind a teljes körű, budapesti telefontulajdonosok körében végzett vizsgálat, 
mind a kontrollminta azonos következtetésre vezetett, mely szerint a lakásokat ma
gántulajdonosoktól bérlők közel 50 százaléka (48, illetve 46%) vallja be a magán
bérlői jogviszonyát egy erre vonatkozó kutatás esetén.

3. A magánlakások bérlőivel készített, személyes megkérdezésen alapidó kérdőív 
mintaleírása

A minta elkészítése két egymástól alapvetően különböző módszerrel készült, mely
nek eredményeképpen az első, a sajtóhirdetéseken alapuló alminta segítségével 89 
bérlő válaszolt a kérdőívre, míg a második, a kérdezők ismeretségi körét felhasználó 
módszer alkalmazásával 149 kérdőív készült el. A teljes mintanagyság 231 eset.

A korábbi kutatási tapasztalatok szerint a bérlakáspiac szereplőinek 70 százaléka 
felad (apró)hirdetést, bár lehet, hogy végül más csatornán keresztül talál bérbeadóra, 
illetve bérlőre. Ezért a legnépszerűbb magyarországi hirdetési újság, az „Express” 
újság hirdetési rovatában 1997 április és június között megjelent hirdetéseket vettük 
figyelembe a minta készítésekor. A teljes lakását bérbe adni szándékozó hirdetőket 
hívták fel telefonon munkatársaink, s a lakás potenciális bérlőjeként jelentkeztek be, 
pontos címet, emeletet ajtószámot kértek, hogy a lakást meg tudják nézni. Az eredeti 
tervek szerint 1-2 hónapos várakozás után kerestük volna fel az addigra már a piacon 
elkelt lakások bérlőit, azonban az adatfelvétel kezdetének elhalasztása miatt, a címek 
egy jelentős hányada elavult.

Az adatfelvétel második szakasza folyamán (1998 január vége és március közepe 
közötti időszak) a kérdezők saját ismeretségi körükben kerestek bérlőket. A módszer 
nem nevezhető „hólabda módszernek”, hiszen a magánlakásokat bérlők nem alkot
nak zárt közösséget, s egy bérlő megtalálása nem nyit utat újabbak felé. Minden 
kérdező a személyes ismeretségi körét használta fel: ismerősök, munkatársak, szom
szédok, évfolyamtársak és azok ismerősei. Ez a módszer jobban működött, mint a 
korábbi s, változatosabb esetekkel találkoztunk, mint a vizsgálat elsőként alkalma
zott módszere esetében. A kérdezők ismeretségi körükből nemcsak bérlőket, hanem 
tulajdonosokat is kerestek, akik segítségével -  terveink szerint -  eljuthattunk a ma
gánlakások bérlőihez. Ez az út azonban nem bizonyult járhatónak. A lakástulajdono
sok nemcsak nehezebben elérhetők, de -  érthető okok miatt -  sokkal nagyobb bi
zalmatlansággal viseltettek az adatfelvétellel szemben. Ennek ellenére 4 bérlői kér
dőívet sikerült ezzel a módszerrel elkészíteni.
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TÁJÉKOZÓDÁS

Húsz Ildikó

KL ANGOLSZÁSZ CSALÁDTÖRTÉNETI KUTATÁSOK 
ÉS HATÁSUK A MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETI 
DEMOGRÁFIÁRA’

A család történeti vizsgálatakor már több évtizede foglalkoztatja a kutatókat az a 
kérdés, hogy a nukleáris, tehát a szülőkből és nem házas gyerekeikből álló család
rendszer elterjedése vajon a modern nyugati társadalom kialakulásával van-e össze
függésben, vagy sem. Azt az elméletet, amely a nagycsaládból a kiscsaládba vezető 
utat a tradicionálistól a modern társadalom felé mutató fejlődés, ezen belül pedig 
elsősorban az iparosodás velejárójának tekinti, tömören fogalmazza meg William 
Goode a családi minták változásáról szóló alapmunkájában: „Ahol a gazdasági rend
szer kersztülmegy az iparosodás folyamatán, ott a családi minták megváltoznak. A 
kiterjedt rokoni kötelékek meggyengülnek, a leszármazási rendszerek felbomlanak, 
és általában a konjugális rendszer bizonyos formája jelenik meg -  azaz a nukleáris 
család egyre inkább önálló rokonsági egységgé válik” (Goode 1963: 6).

A fenti evolucionista elméletet alapvetően kérdőjelezte meg Peter Laslett a hatva
nas évek közepén. A The World We Have Lost című nagy hatású munkájában angliai 
lélekösszeírások statisztikai elemzése alapján arra a következtetésre jutott, hogy az 
angol társadalmat már az ipari forradalom előtt is a nukleáris család dominanciája 
jellemezte (Laslett 1965). Ez a felismerés követőket és bírálókat egyaránt munkára 
ösztönzött, ami végül is a történeti demográfián belül a családtörténeti kutatások 
önállósulásához vezetett.

A Laslett professzor és a Cambridge Group fo r  the History o f  Population and 
Social Structure kutatócsoport nevével fémjelzett irányvonalat a kezdetektől fogva a 
térben és időben értelmezett komparativitásra való törekvés jellemezte. Ehhez min
denekelőtt szükség volt az összehasonlíthatóságot biztosító módszertani alapra, 
amelynek kidolgozására a hetvenes évek elején került sor. Kiindulópontként a fent 
említett angol kutatás eredményei szolgáltak, és a további vizsgálatok annak eldön
tésére irányultak, hogy vajon kiterjeszthető-e a nukleáris család iparosodás előtti do- 
inanciájának feltételezése egész Nyugat-Európára nézve, illetve hogy milyen egyéb 
együttélési formák léteztek a világ más földrészein és Európa más régióiban. A 
vizsgálathoz Laslett kidolgozott egy klasszifikációt, amely szándéka szerint az egyes 
történetileg-földrajzilag-kulturálisan eltérő családtípusok megkülönböztetését szol-

* A fenti szakirodalmi áttekintés része a szerző „Család és társadalmi reprodukció” című PhD- 
disszertációjának. A kutatást az FO 18291. számú OTKA pályázati program támogatta.
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gálja. Mivel ez a módszertani munka alapvetően meghatározta a családtörténeti ku
tatások kezdeti irányultságát és egyben referenciául szolgált (helyenként szolgál ma 
is) az ilyen témájú vizsgálatokhoz, ezért főbb pontjait érdemes röviden ismertetni.

A klasszifikációt ismertető tanulmány a „Household and Family in Past Ti- 
me”című konferenciakötet bevezető írásaként jelent meg, amelyben Laslett az általa 
kidolgozott módszertan felvázolása előtt a történeti kutathatóság érdekében beveze
tett, és a maitól eltérő módon használt fogalmakat ismerteti (Laslett 1972 1-89, a 
továbbiakban: „Introduction”). Definíciójában a család hangsúlyozottan nem a nép
rajzi értelemben vett rokonsági csoportként szerepel, mivel a történeti együttélési 
formák kutatásának tömeges forrásai, a névjegyzékek ennek vizsgálatára nem al
kalmasak. Az elemzés tehát a családi (háztartási) csoportokon belüli, nem pedig az 
azok közötti kapcsolatokra vonatkozik. Magának a családnak a definiálása Laslettnél 
indirekt módon, a háztartás fogalmának körülhatárolása után történik. A fogalmi 
apparátusban ezért kitüntetett szerepet kap a háztartás, a később ismertetett klasszi
fikáció is ennek típusaira vonatkozik.

Laslett felfogása meglehetősen pragmatikus és egyben történeti, amikor a vizs
gálathoz felhasználandó forrástípus, a különböző névjegyzékek készítőire bízza a 
háztartás határainak kijelölését. E szerint azok tekintendők egy háztartás tagjainak, 
akik az adott összeírásban egy csoportban szerepelnek. A csoportosítás az angol 
történeti források vizsgálata alapján három szempont szerint történt: az együtt felso
rolt személyek rendszerint egy fedél alatt laktak, együtt végeztek bizonyos tevé
kenységeket, és vérségi vagy házassági rokonságban álltak egymással. A szerző az 
első két -  más néven a lokális és a funkcionális -  kritériumot egyetemes érvényű
nek, míg az együtt élő háztartási csoportok tagjai közötti rokonsági kapcsolatot 
többségi, de nem általános jelenségnek tekinti (ugyanis a családi háztartásokat nem 
ritkán rokonságban nem álló szolgák, szolgálók, lakók stb. egészítették ki). Az uni
verzalitás megfogalmazása miatt az együtt lakás és a közös tevékenység kikerül a 
történeti vizsgálódás mezejéből, és a továbbiakban a háztartással kapcsolatos össze
hasonlító elemzés a háztartáson belüli rokonsági viszonyok összetettségének és a 
rokonok-nem rokonok arányának eltéréseire korlátozódik.1 2

Az együtt élő háztartási csoport tagjait a háztartásfő, annak felesége és gyerekei, 
az egyéb rokonok, továbbá a szolgák/szolgálók alkotják. A család fogalma ettől 
annyiban tér el, hogy ez utóbbiakat nem tartalmazza, tehát végeredményben az 
együtt élő, egymással vérségi vagy házassági rokonságban lévő személyek együtte
sét jelenti.3 Az előbb felsoroltak mellett a vizsgált összeírásokban felbukkantak még 
bérlők, látogatók, kosztosok stb. is, akik a tanulmányban összefoglalóan bentlakók
ként szerepelnek. Esetükben Laslett érezhetően bizonytalan azt illetően, hogy vajon 
a háztartás tagjai közé sorolja-e őket, vagy sem. Végül is a probléma megoldásaként

1 Egy későbbi cikkében a szerző röviden utal olyan esetekre is. amikor kulturálisan teljesen 
eltérő együttélési mintákkal találkozunk, ahol a lokalitás fenti kritériuma nem érvényesül 
(duolokalitás, poligámia esetében a multilokalitás), lásd Hammel-Laslett (1974: 77).

2 A fogalmak explicit meghatározása gyakran a tanulmányban nem szerepel, így azok pontos
jelentését a szövegkörnyezet, a szemléltető példák és a klasszifikációs táblához fűzött ma
gyarázatok adják meg. így például a család kifejezés a tanulmányban több összefüggésben is 
előfordul: tágabb értelemben az együtt lakó rokonok csoportjaként, szűkebben pedig a 
konjugális kapcsolaton alapuló „kiscsalád” ma használatos értelmében.
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bevezeti a háznép („houseful”) fogalmát, amin az egy házban élőket érti, és amelybe 
immár a bentlakók is beletartoznak3.

Mivel a háztartások struktúráját a szolgák jelentősen nem befolyásolják -  érvel 
Laslett - ,  ezért a család összetételének leírása elvégezhető a háztartás összetételének 
vizsgálatával. Ezután közli a szerző az azóta Laslett-féle háztartástipológiaként is
mert klasszifikációt, amelyben a következő kategóriák és osztályok szerepelnek:

1. Egyedül élők háztartásai: a. özvegy
b. egyedülálló vagy ismeretlen családi állapotú

2. Nem-család háztartások: a. együtt lakó testvérek
b. egyéb együtt lakó rokonok
c. meghatározatlan kapcsolatban álló együtt 

lakó személyek

3. Egyszerű családi háztartások: a. házaspárok gyermek nélkül
b. házaspárok gyermek(ek)kel
c. özvegyember gyermek(ek)kel
d. özvegyasszony gyermek(ek)kel

4. Kiterjesztett családi háztartások: a. felmenő ági kiterjesztés
b. lemenő ági kiterjesztés
c. oldalági kiterjesztés
d. az előbbi három altípus kombinációja

5. Többcsaládos háztartások: a. felmenő másodlagos családi egység
b. lemenő másodlagos családi egység
c. oldalági másodlagos családi egység
d. fréréche4
e. egyéb többcsaládos háztartások

6. Nem teljesen klasszifikálható háztartások5

A Laslett és Hammel által kidolgozott klasszifikáció hatékony módszernek bizo
nyult az iparosodás előtti korszak családtörténeti forrásainak feldolgozására, amelyet 
az is bizonyít, hogy annak alapján a világ számos országában indultak meg regioná
lis és település szintű kutatások a háztartás-összetétel tanulmányozására. A vizsgá
latok eredményei igen vegyes képet mutattak. Egyrészt a legtöbb európai országban 
kimutatható volt az egyszerű családok dominanciája vagy legalábbis jelentős elter
jedtsége, ugyanakkor péáldául Franciaország esete (ti. az északi és a déli területek 
szignifikánsan eltérő háztartás-összetétele) arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyes

3 A háznép („houseful” ), a háztartás („household") és a család („family”) hierarchikus fogal
mai mellett Laslett használja még az együtt élő háztartási csoport („coresident domestic 
group”) kifejezést is. amely a felsorolt három megnevezés közül leginkább az elsővel roko
nítható.

4 Ez a franciából átvett kifejezés a szülők vagy egyéb felmenő generáció jelenléte nélkül 
együtt élő házas test/érek háztartásainak jelölésére használatos.

' A családi formák leírásának alternatív módja a grafikus ábrázolás, amelynek szabályait lásd 
Hammel-Laslett (1974: 73-103). Tulajdonképpen helyesebb lenne a háztartásklasszifikáció- 
ra Lasiett-Hammel módszerként hivatkozni, amikor ettől eltérek, azt csak a rövidség kedvé
ért teszem.
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országokon belül nagy regionális különbségek találhatók.6 A leginkább egységes 
területet az észak-nyugat-európai régió alkott, amelyhez Anglia, Skandinávia bizo
nyos területei7, a Németalföld és Franciaország északi része tartozott, és amelyet 
Laslett a család nyugati tradíciójának követőjeként azonosított. Az itt regisztrált 
egyszerű családi háztartási rendszer ideáltípusának szabályozó elemeit Hajnal a 
mindkét nem esetében megfigyelhető késői házasodásban, a házasságkötés utáni 
saját háztartás alapításában, és a még nem házas fiatalok szolgaként való elhelyez
kedésében (az ún. életciklus-szolgaságban) látta8.(Hajnal 1983)

Ugyanakkor úgy tűnt, minél inkább távolodunk Angliától, annál inkább valószí
nűsíthető a nukleáristól eltérő családformák létezése. Az egyszerű család ellentéte
ként Peter Czap beszámolt az oroszországi nagycsaládi együttélési forma elterjedt
ségéről9 (1983), míg az észak-nyugati és a keleti területet jelentős kiterjedésű köztes 
régió kötötte össze. Ez utóbbiba, az eltérő családformák keveredésével jellemzett 
térségbe volt sorolható többek között Magyarország is (Laslett 1977: 15-17). Ké
sőbb Hajnal már idézett teóriáját Európa demográfiai régióiról Laslett továbbfej
lesztette azzal, hogy a demográfiai ismérvek mellett a háztartás mint munkaszerve
zetjellemzőit is vizsgálta, és ennek alapján a tradicionális Európa négy régióját vélte 
megkülönböztethetőnek (Laslett 1983). Ebben a felosztásban a nyugati/észak-

6 Ugyanez volt a helyzet Olaszország esetében a pármai és a toszkanai települések háztartás 
összetételének összehasonlításakor.

7 A skandináv kutatások sajátos helyzetben vannak a kontinensen folyó családtörténeti vizs
gálatokhoz képest. Az északi országokban kiemelkedően jó  történeti-demográfiai források 
állnak rendelkezésre: megbízható, pontos anyakönyvek, névszerinti lélekösszeírás-sorozatok 
maradtak fenn az iparosodás előtti időszakból. Ugyanakkor a nyelvi izoláció és az eltérő 
kutatási hagyományok miatt a vizsgálati eredmények csak lassan és részlegesen épültek be a 
kontinens kutatóinak tudáshalmazába. Ennek tulajdonítható, hogy a fent idézett összefoglaló 
munkájában Laslett még egységesen a nyugati modell követőjeként szerepelteti Skandinávi
át (1977: 29), holott dán, norvég, svéd és finn kutatóktól már évekkel korábban jelentek meg 
tanulmányok, amelyek az említett területen megfigyelhető igen nagy regionális különbsége
ket hangsúlyozták. A két végletet Dánia és Finnország képviseli -  az előbbiben a többcsalá
dos háztartások előfordulása meglehetősen ritka volt, míg az utóbbiban igen gyakori. A 
skandináv történeti-demográfiai kutatások addigi összefoglalása megtalálható Orvar Löfgren 
(1974) tanulmányában.

8 A hivatkozott tanulmány Hajnal egyik korábbi írásának kiegészítése, amelyben a szerző a 
Szentpétervár-Trieszt közötti demarkációs vonallal húzta meg Nyugat-Európa történeti
demográfiai határát, amelytől nyugatra eső területekre a késői, a keleti részekre pedig a ko
rai házasságkötési kor volt jellemző (Hajnal 1965). A háztartások összetétele szempontjából 
azonban a két régióra bontás elégtelennek bizonyult, az egyszerű háztartások létrejöttét és 
fennmaradását szabályozó normák szempontjából csak Eszaknyugat-Európa mutatkozott 
homogén területnek. Az ezen kívül eső térségek esetében az egyszerű háztartásokétól eltérő 
rendszerként Hajnal szerint csak az úngynevezett .jo in t household” (két vagy több, egymás
sal rokonságban álló házaspárral jellemezhető) együttélési rendszer jelenléte volt azonosít
ható. amelynek elterjedtsége azonban nem volt egy meghatározott régióhoz köthető. Hajnal 
ez utóbbi típus szabályozó mechanizmusának -  az előbbi formáció esetében említett szabá
lyok ellentéteként -  a korai házasságkötést, a fiatal párnak a szülői háztartásban maradását 
és a többcsaládos háztartások kisebbekké hasadását tekintette.

9 Czap a nyugat-európaiétól szignifikánsan eltérő kelet-európai családtípus, illetve demográfi
ai viselkedés jellem zőinek a többcsaládos háztartások nagy arányát, ezen belül a két- és 
többgenerációs együttélések gyakoriságát, az 5 főnél nagyobb átlagos háztartásnagyságot, és 
a szinte általános korai házasságkötést és gyermekszülést tartja (1983: 145).
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nyugati térség mellett már önálló típusként helyet kapott Közép-Európa (pontosab
ban Nyugat-Európa középső része), a mediterráneum és a keleti régió is (az egyes 
földrajzi területek jellemzőit magyarul ismerteti: Andorka 1984: 179).

A kutatások egyik érdekes, új eredményeket hozó témája a Balkán jellegzetes 
családformája, a zadruga vizsgálata volt. A háztartástípusok szerinti kategorizálás 
azt mutatta, hogy a -  szülők és házas gyermekeikből álló nagycsaláddal azonosított 
-  zadruga jelenléte jól összefér a nukleáris családok nagyobb arányú előfordulásá
val. Ennek magyarázatát az említett családforma fejlődési ciklusának elemzése adta, 
amely megmutatta, hogy abban a nukleáris fázis éppúgy megtalálható, mint a több
családos, és a zadrugának, mint intézménynek a fejlődése éppen ezen fázisok egy
máshoz viszonyított hosszának változásával ragadható meg (Halpem 1972; Hammel 
1972). Ez a dinamikus megközelítés, amely egy létező családstruktúrát nem do
logként, hanem folyamatként kívánt megragadni, előrevetítette a családtörténeti ku
tatások második hullámának egyik vizsgálati irányát. Azonban mielőtt erre rátér
nék, szót kell ejteni a Cambridge Group és főként Peter Laslett munkáját ért kriti
kákról is.

Már az összehasonlító vizsgálatok első eredményeinek megjelenését követően 
jelentek meg bírálatok a Laslett-féle klasszifikáció, és az ezen alapuló kutatási 
eredmények relevanciáját illetően. A legélesebben Lutz Berkner fogalmazott, ami
kor az „Introduction” minden lényeges elemét: a felhasznált történeti forrásokat, a 
definíciókat, a komparativitást szolgáló háztartástipológiát, és a Laslett által kifejtett 
elméletet egyaránt alkalmatlannak tartotta a család struktúrájának történeti tanulmá
nyozására. Az angol vizsgálatnál alkalmazott lakólisták -  érvelt Berkner és általá
ban a XIX. század előtt készült összeírások nem tekinthetők a szó valódi értelmében 
vett cenzusoknak, mivel azokat különböző céllal, eltérő szempontok szerint készí
tették, és így a bennük szereplő összeírási egységek erősen függtek az összeírás cél
jától. A különböző jellegű listákon alapuló elemzések összevetésekor ezért fennáll a 
veszély, hogy valójában nem mást hasonlítunk össze, mint az összeírások ezen elté
rő céljait. A háztartás Laslett-féle definíciójának sarkalatos pontja, tudniillik az 
együttlakás feltételének teljesülése jelentősen függ a helyi építészeti hagyományok
tól és a településrendtől, tágabb értelemben pedig a társadalmi kontextustól, ami 
szintén hangsúlyozza a standard statisztikán alapuló komparativitás lehetetlenségét. 
A lakóhelyi kritérium helyett a rokonsági kapcsolatok fontossága kell, hogy a vizs
gálatok fókuszába kerüljön -  javasolta a szerző. A tanulmányban hivatkozott esetek, 
amelyek a nukleáris családtípus széleskörű elterjedtségét igyekeznek alátámasztani, 
inkább kiragadott példáknak, sem mint az egyes országok reprezentatív mintáinak 
tekinthetők, ráadásul az ezen alapuló következtetések általánosíthatóságának 
korlátáit a magyarázó változók vizsgálatának hiánya miatt nem lehet meghúzni. Vé
gül Laslett e korai munkájának elméleti következtetése, hogy tudniillik a nukleáris 
család intézménye dominánsnak tekinthető a tradicionális társadalmak többségében, 
nem megalapozott. A kötetben szereplő tanulmányok adatai ugyanis csak azt bizo
nyítják, hogy egy adott időpontban egy társadalom tagjainak nagy részét nukleáris 
családi együttélési formában találjuk, azonban a család mint társadalomszervező 
intézmény lényegi sajátosságairól csak annak fejlődési folyamatát vizsgálva nyer
hető reális kép. Az eltérő fejlődési ciklusok alapján pedig világosan elkülöníthető a 
nukleáris mellett a törzscsalád és az úgynevezett, jo in t family” (rokoni többcsaládos
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háztartás) ideáljai is, amelyeket a tradicionális Európában egymás mellett létező csa
ládformáknak tekinthetünk10 * (Berkner 1975).

Amiért Berkner kritikáját hosszabban idéztem, annak oka az, hogy az általa fel
vetett problémacsokrok a családtörténeti vizsgálatok további kutatási irányait képvi
selő tanulmányokban rendre visszaköszönnek. Mint láttuk, Laslett maga is finomí
totta elméleti következtetéseit az egyszerű család intézményének európai dominan
ciájáról, amelyet a négyrégió-koncepció megszületése is bizonyít. Ennek a hátteré
ben azok az újabb kutatások álltak, amelyek addig feltáratlan területek családformáit 
kísérelték meg feltérképezni. Az extenzív adatgyűjtés a nyolcvanas, sőt a kilencve
nes években is folytatódott, amint azt a Journal o f  Family History régiók és orszá
gok szerinti tematikus számai is jelzik". Végül is a legfontosabb kérdésekben a ku
tatóknak sikerült konszenzusra jutni. Általánosan elfogadottá vált az a nézet, hogy a 
késői házasodással, születéskorlátozással, valamint a nukleáris családformával je l
lemzett „modern” család kialakulása nem kötődött közvetlenül az iparosodás folya
matához, sőt egyes területeken már az előtt is bizonyíthatóan létezett. Több kutatás 
eredménye pedig arról tanúskodik, hogy az iparosodás első szakaszában inkább a 
háztartásnagyság növekedése figyelhető meg.12 * Ugyanakkor azt is számos munka 
igazolta, hogy a változatlannak tűnő struktúrák mögött lényeges belső módosulások 
zajlottak le". Ezek nagy része természetesen nem volt független az iparosodás hatá
sától, azonban a két folyamat között inkább közvetett kapcsolatot érdemes keresni.

A fenti gondolatra építkezik a családtörténeti kutatások második hulláma, amely
ben az érdeklődés a nagy tendenciák közötti összefüggések keresése helyett a vizs

10 Lényegében hasonló érveket hoz lél Michael Mitterauer is, amikor a Laslett-tipológia hasz
nálatának problematikusságát írja le saját, osztrák területen végzett kutatási tapasztalatai 
alapján (1979). További kritikai munkák hivatkozásai találhatók Granasztói (1982) lábjegy
zeteiben. Az említett magyar nyelvű tanulmány továbbá számos bibliográfiai adattal bizo
nyítja. hogy a Lasiettet ért kritikák ellenére a H o u se h o ld  a n d  F am ily ... megjelenése fordu
lópontot hozott a családtörténeti kutatásokban, a kötet eredményei .. határozott lökést adtak 
a modern családtörténeti koncepció kialakításához” (1982: 612).

"  1994-ben az egyik ilyen tematikus számban magyar kutatók írásai olvashatók egyes hazai 
népesedéstörténeti (és társadalomtörténeti) kérdéssel kapcsolatban (Journal o f Family 
History 1994. Vol. 19. No.4.)

12 Lzt a jelenséget többnyire a protoindusztrializáció hatásának szokás tulajdonítani, amely 
megnövelte a családok átlagos gyerekszámát azzal, hogy egyfelől az így elérhető magasabb 
kereset lehetővé tette a házasságkötés előrehozását, csökkentve ezzel a házasságkötési kort. 
másfelől felértékelte a gyermek mint munkaerőnövelő tényező szerepét. A protoindusztriá- 
lis háztartásgazdaság Medick-féle koncepcióját újabban többen is megkérdőjelezik (Pfister 
1992). Más összefüggésben Anderson rámutat arra. hogy a vidékről az iparvárosokba ván
dorló munkáscsaládok nagyobb és komplexebb háztartásokat hoztak létre, mint a vidékiek 
(idézi: Wheaton 1987: 290). Ez is alátámasztja a rokonságkutatások azon megfigyelését, 
mely szerint a családok számára válságos időszakokban a rokonság stratégiai támogatást 
jelentett, elősegítve ezzel az új helyzethez való alkalmazkodásukat.

1 ’ Gondolok itt elsősorban a demográfiai változások (csökkenő gyerekszám, hosszabb várható 
élettartam) hatására, de ide sorolható a családon belüli intimitás, a magánélet megjelenése, 
és ezzel összefüggésben a generációk közötti kapcsolatok átalakulása, vagy az egyes, ko
rábban családi funkciók leválásának következményei. A morfológiai változatlanság mögötti 
változásokat hangsúlyozza Gaunt is az északi országok családi életének átalakulásával kap
csolatban (1987). A mentalitás történeti v áltozásának tanulmányozásával több neves kutató 
is foglalkozott, itt említhetjük Ph. Aries. .1. L. Flandrin, E. Shorter, vagy L. Stone nevét.
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gálatok mélyebbé tételére, a szubsztantív különbségek megragadására irányul. A 
szemléletváltást -  azon belső fejlődés mellett, amely a családtörténetet a történeti 
demográfián belül önálló részdiszciplínává avatta -  elősegítette az európai társada
lomtörténetben a hetvenes, nyolcvanas években nyomon követhető paradigmaváltás 
is.14 A „new social history” (vagy eredeti megfogalmazásában „nouvelle histoire”) új 
megközelítése a kvantitatív módszerek helyett a korábban nem, vagy alig használt, 
kvalitatív módon feldolgozható forrásokat helyezi előtérbe. A nagy társadalmi 
struktúrák, fejlődési folyamatok, gazdasági ciklusok leírása helyett szerepet kap a 
kulturális-mentális változások, az egyéni világok „konstruálódásának” vizsgálata, az 
elit csoportok élete felől az érdeklődés a hétköznapi emberek világa felé fordul 
(„reconstruction of lives as people lived them”).

Ez a szemlélet- (vagy paradigma-) váltás a családtörténeti kutatások súlypontjai
nak áthelyeződésében is nyomon követhető. A kiindulópontot, mint láttuk, két 
makro folyamat: az iparosodás és a családformák változása közötti kapcsolat feltér
képezése jelentette, azonban a hetvenes, nyolcvanas évek kutatási irányaiban már 
más jellegű kérdések fogalmazódtak meg. Az egyik új irányzatot a rokonsággal kap
csolatos tanulmányok jelentik, amelyek a család mint együtt élő háztartási csoport 
lasletti konstrukciója helyett valóságos társadalmi egységeket keresve a rokonságot 
teszik meg vizsgálatuk kiindulópontjául15. A témaválasztás eleve meghatározza a 
kutatás léptékét: a rokonsági hálókat és azok szerepét a családi élet alakulásában 
csak mikroszinten, egy-egy közösségen belül lehet vizsgálni. Az irányzat alapkérdé
se az, hogy vajon a rokonsági rendszer milyen szerepet töltött (tölt) be a családok 
életében, segítette-e vagy inkább akadályozta a változó társadalmi feltételekhez való 
alkalmazkodást. Számos résztanulmány született, amelyek vizsgálaták a rokonság 
szerepét a háztartásban, a családi gazdaságban, a lokális közösség szerveződésében, 
a migrációs minták alakulásában.16 A felhasznált források köre és a feldolgozás 
módja is kibővült: a cenzusok helyett olyan, korábban kevéssé használt irattípusok is 
feldolgozásra kerültek, mint a végrendeletek, a bírósági perek anyagai, különféle 
szerződésekről szóló iratok, a migráció nyomon követését célzó különféle típusú 
források. Az addig szinte csak családrekonstrukció céljából alkalmazott egyházi 
anyakönyvek feldolgozásakor a szülők neveinek kigyűjtése mellett érdekes lett a 
keresztszülők kilétének tanulmányozása is, amely a családok közötti kapcsolatok 
feltérképezéséhez nyújt segítséget. Újra az érdeklődés középpontjába kerültek a ge
nealógiák, de azok használata eltér az eredeti, Henry által javasolttól. Ugyanis első
sorban nem demográfiai arányszámok kiszámítására alkalmazzák azokat, hanem

14 A társadalomtörténetben végbemenő paradigmaváltás hatásáról a francia történeti demográ
fia megújulásában lásd Őri Péter (1998) áttekintő tanulmányát. A francia és az angol társa
dalomtörténet sajátos kapcsolatáról Sonkoly-Verdier (1996) rövid írásában olvashatunk.

15 Ebben az irányzatban tagadhatatlan a történeti- és a társadalom-antropológia, elsősorban 
Jack Goody és Martiné Segalen munkáinak hatása. A rokonság helyett más kutatók a szom
szédsági kapcsolatok fontosságát hangsúlyozzák.

16 A rokonságkutatások történetéről lásd Wheaton (1987) tanulmányát.
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annak bemutatására, hogy a család hogyan ágyazódik be rokonsági és szomszédsági 
kötelékek hálójába.17

A családtörténeten belül kialakuló másik markáns irányzatot az életútelemzés al
kalmazása, és ezzel az idöhasználat változása jelenti. Amíg a hagyományos társa
dalomtörténet csak a kronologikus időt ismerte, addig az életciklus-, majd az életút
elemzés felhívja a figyelmet az egyes idősíkok (egyéni idő, háztartási idő, társadalmi 
idő) egymástól való eltérésére. Az új szemlélet alapjait a Berkner-kritika kapcsán 
már említett fejlődési ciklus megközelítés jelentette, amelynek gondolati gyökere az 
antropológus Fortesig nyúlik vissza (Fortes 1971).18 A család mint ciklikus folya
mat, illetve ennek eltérő fázisainak leírásánál a kiinduló felismerés az volt, hogy a 
fontosabb családi események (házasodás, gyermekszülés, háztartásalapítás) bekö
vetkezésével az egyének életciklusai családi ciklusokban kapcsolódnak össze. Az 
egyéni sorsfordulókra analóg módon meghatározható a család „születési időpontja” 
is, amelyet a szülők házasságkötése jelent, és a „halálozás éve” is, amelyet a kutatók 
az egyik, vagy mindkét szülő halálának időpontjával azonosítanak. A kettő közötti 
időszakot demográfiai és egyéb (főként társadalmi normák által szabályozott) ese
mények tagolják, amelyek a családi ciklus különböző fázisait választják el egymás
tól. Ezen fázisok egymáshoz viszonyított hossza és egymás utáni bekövetkezésének 
sorrendje adja az egyes családformák megkülönböztetésének alapját. Ilyen sajátos 
fejlődési ciklussal írható le Berkner szerint például a törzscsalád, amely leírás egy
ben ezen családforma önállóságának, tehát mind a nukleáris, mind a komplex csa
ládtól való szignifikáns különbözőségének bizonyítéka19 (Berkner 1972). Más csa
ládformák esetében is találkozunk ilyen leírásokkal, például a már említett Czap- 
tanulmány az orosz nagycsalád, Hammel pedig a szerb zadruga sajátos fejlődési 
ciklusait írta le20.

17 Segalen kimutatta, hogy a nukleáris háztartásszerkezet mögött megtalálható volt a fiatal 
párok azon törekvése, hogy térben minél közelebb maradjanak a szülői háztartáshoz. Rehert 
idézve”...dacára annak, hogy maguk a háztartások elkülönülnek, a családi kötelék ugyana
zon család különböző háztartásai között az emberi és gazdasági kapcsolatok örökké jelenlé
vő meghatározó faktora volt” (1991: 77).

18 Peter Laslett az „Introduction”-! ért kritikákra válaszolva maga a múlt századfordulóig ve
zeti vissza a családi fejlődési ciklusok gondolatának megjelenését (1987: 277-278).

19 A fejlődési ciklus felrajzolásakor komoly módszertani problémát jelent, hogy egy-egy lo
kális közösségről szeriális név szerinti lélekösszeírások, amelyekből az egyes fázisok azo
nosíthatók, csak igen kis számban maradtak fenn a tradicionális korszakból. Ezen probléma 
megoldására Berkner tanulmánya kiváló tanpéldát szolgáltat, amikor a családtípusoknak a 
háztartásfő kora szerinti bontásban szerepeltetésével egy év cenzusának adatai alapján sike
rül megrajzolnia a törzscsalád fejlődési ciklusát.

20 Ebből a szempontból különösen Hammel kiváló tanulmánya érdemel figyelmet, amely a 
szerb zadruga példáján bemutatja, hogy külső kényszerek hogyan növelték meg a nem 
összetett háztartások előfordulásának gyakoriságát, miközben a háztartási ciklus felépítése, 
és a mögötte meghúzódó rokonsági ideológia lényegében nem változott (1972). További 
érdekes példákat találunk Franciaország esetében, ahol Agnes Fine-Souriac a törzscsaládos, 
Martiné Segalen pedig a nukleáris családos területeken végzett hasonló alapos vizsgálatokat 
(Segalen 1986: 27-28).
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Az életútelemzés21 egy ennél dinamikusabb megközelítést javasol, amikor azt 
vizsgálja, hogy milyen módon történik az egyéni és a családi élet fordulópontjainak 
időzítése („timing”). Ebben a megközelítésben az egyén és család között interakció 
zajlik, amelynek lényege az egyéni és kollektív célok összehangolása. Ezen interak
ció ugyanakkor a változó történeti idő kontextusában zajlik, ezért a végkimenetelt, 
az individuális/családi eseményt az aktuális társadalmi körülmények, kulturális fel
tételek befolyásolják. A családi események ütemezésére ezenkívül a korábbi fordu
lópontok is hatással vannak, pozitív és negatív mintákat szolgáltatva a későbbi inte
rakciók kimeneteléhez és azok következményeihez.

Az elemzésekben kitüntetett szerepet kap az idő értelmezése. Az egyéni preferen
ciák és a családi szükségletek egyeztetése nem más, mint az eltérő időmértékek: az 
egyéni, a családi és a történeti idő összehangolása. Maga az egyéni idő is társadalmi 
kontextussal bíró, összetett jelenség. Az egyén korát ugyanis nemcsak a születése 
óta eltelt időszak, tehát a kronologikus idő jelzi, hanem az interakcióban való rész
vétele szempontjából éppúgy fontos társadalmi kora is, amely „társadalmilag konst
ruált jelentésekben és az életesemények és szerepek mintáiban” ölt testet22 (Hareven 
1987: 181). A családi idő a családi életnek a fejlődési ciklusoknál már említett for
dulópontjait, és ezzel kapcsolatban az egyéni szerepek változásait jelzi. A harmadik 
idősík a történeti idő, amelyben az egyént az azonos időben születettekkel, azaz 
születési kohorszának tagjaival a közösen megélt történelmi tapasztalat kapcsolja 
össze (Hareven 1977, 1987; Elder 1987; Sieder-Mitterauer 1983).

Mint az eddigiekből kitűnt, az életútelemzés elméleti irányzata nemcsak a ha
gyományos időszemlélettel szakít, hanem az egyénnek a társadalmi folyamatokban 
játszott szerepét is újrafogalmazza. A családi események időzítése mint az egyén és 
a család közötti interakció végeredménye a passzív, külső kényszerekhez alkalmaz
kodó szereplők helyett aktív, saját életüket alakító embereket feltételez. Elvben le
galábbis ezt az értelmezést nyújtja az életútelemzés, azonban a konkrét kutatásokban 
inkább a társadalmi változásokhoz való adaptáción, mint a szabad cselekvésen van a 
hangsúly. Ezen utóbbi szemlélet csak a módszertani individualizmus társadalomtör
ténetben való megjelenésekor kap majd valódi jelentőséget.

A fenti két irányzat mellett a hagyományos megközelítés belső fejlődésének 
eredményeként lehet értékelni a családi stratégiák kutatási irányának megjelenését. 
Az ehhez kapcsolódó tanulmányok a család és más intézmények, társadalmi folya
matok közötti kölcsönhatásokra hívják fel a figyelmet. A vizsgálatok alapvetően két 
irányban indultak el: egyrészt a családnagyság- és összetétel, a házassági minták 
különbségeire ható demográfiai, gazdasági, jogi stb. faktorok kutatását célozzák, 
másrészt azt tanulmányozzák, hogy a család- és háztartásösszetétel hogyan hat a 
demográfiai, gazdasági és társadalmi stratégiákra (Rudolph 1992).

21 Az életútelemzés történetének összefoglalását lásd Elder (1987) gazdag hivatkozással ellá
tott tanulmányában.

22 A kronologikus idő-társadalmi idő megkülönböztetésében kap értelmet például a gyermek
kor történeti vizsgálata, azaz annak összehasonlítása, hogy az egymást követő történeti kor
szakokban hogyan változott, tolódott ki a gyermekkor végének, a felnőtté válás kezdetének 
időpontja. Ugyanígy az öregedés folyamatának bizonyos életkorhoz kötése is társadalmilag 
konstruált, tehát térben és időben változó jelenség.



90 Húsz Ildikó

Az irányzat széles spektrumot átfogó témáinak új eredményei közül kettőt emel
nék ki. Az egyik a családi stratégiákra ható endogén tényezőkkel kapcsolatban az 
ökotípus fogalmának megalkotása és használata a családnagyság különbségeinek 
magyarázatára. Magát a fogalmat David Gaunt dolgozta ki svédországi vizsgálatai 
alapján, amelyekben kimutatta, hogy a helyi humán-ökológiai különbségek hogyan 
hatnak a demográfiai viselkedésre. Az egyes tényezők kombinációi ökotípusokat 
alkotnak, amelyek alapvetően befolyásolják a háztartásnagyságot és összetételt. Ezt 
a gondolatot Michael Mitterauer is felhasználta, amikor magyarázó sémájában oksá
gi viszonyt állított fel az ökotípus, az egyes gazdaságok munkaerő.szükséglete és a 
domináns családforma között. Tanulmányában osztrák adatok alapján kimutatta, 
hogy a marhatenyésztő területeken, ahol a családi gazdaságok munkaerő-szükséglete 
egész évben állandó, a kiterjesztett családok (vagy az állandó mezőgazdasági bér
munkások) előfordulása volt gyakori, míg a szőlőkultúra és a gabonatermelés szezo
nális munkaerőigénye a napszámosokkal időszakosan kibővített kiscsaládi gazdasági 
szervezet elterjedésének kedvezett23 (1992).

A háztartás-összetételt alakító tényezőkkel kapcsolatban fontos kutatási téma lett 
az örökösödési rendszer hatása.24 A kutatók többnyire az osztó-osztatlan öröklés 
dichotómiájában vizsgálták az eltérő szokásjogú területek domináns háztartástípusa
it, és azt találták, hogy míg az osztatlan öröklés többnyire együt tjárt a többgeneráci
ós törzscsaládi háztartások előfordulásával, addig az osztó öröklés esetében talál
kozni lehet mind kiscsaládos, mind többcsaládos forma kialakulásával.25 Rudolph 
Lengyelország három régiójának vizsgálata alapján úgy találta, hogy erős korreláció 
figyelhető meg az ökotípus és az öröklés között (1992). Ugyanakkor Mitterauer ezt 
az összefüggést saját kutatásai során csak a szőlőművelő területek osztó öröklési 
rendszerével tudta igazolni, és egyben felhívta a figyelmet az ökitípus-magyarázatok 
alkalmazhatóságának korlátáira (1992).

23 Hasonló módon Fél Edit és Hofer Tamás is a gazdaságok eltérő munkaerő-szükségletével 
hozzák összefüggésbe a családok nagyságát, nemek és életkorok szerinti összetételét (Fél— 
Hofer 1997: 144-190).

24 Ebben a témában F a m ily  a n d  Inh erita n ce  címmel egy gyakran hivatkozott tanulmánykötet 
is megjelent, amely az örökösödési rendszer számos aspektusát tárgyalja. Sajnos a kötetben 
csak Nyugat- és Dél-Európával foglalkozó írásokkal találkozunk (G oody-Thirsk- 
Thompson 1976).

25 Berkner például a németországi régiók összehasonlító vizsgálata alapján azt állítja, hogy 
szoros összefüggés volt az osztott öröklés és a nukleáris családok előfordulása között. To
vábbá ez a rendszer együtt járt a kisebb birtoktestek kialakulásával, míg a törzsöröklés na
gyobb földbirtokok művelését tette lehetővé (1976). Macfarlane viszont a 13-14. századi 
Angliát vizsgálva az osztott öröklésű területeken „az orosz nagycsaládrendszerhez közel 
álló szisztémát” talált, mivel a földosztást az örökösök az apa halála után még néhány évig 
ténylegesen nem hajtották végre. Bizonyos idő után az ilyen nagycsaládok felbomlottak, 
ami gyakran úgy következett be, hogy az egyik fiú kivásárolta a testvérei részét az addig 
közösen művelt földből (Macfarlane 1993: 5. fe jezet). A háztartástípus és az öröklési rend
szer szoros kapcsolatát hangsúlyozta Goldschmidt és Kunkel tanulmánya is, amelyet az 
osztatlan öröklés-törzscsalád, a fiági osztott öröklés-testvérházaspárok együttlakása, 
egyenlő osztott öröklés-nukleáris család megfeleltetésekkel tartottak leírhatónak (idézi 
Andorka 1975). Az előbbi tanulmányokon és a Family and Inheritance említett kötetén kí
vül további hivatkozások találhatók Sabean kötetében (1990: 13-15. o. lábjegyzetek).
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Szót kell ejtenünk még a családtörténet, és a társadalomtörténetben az utóbbi év
tizedben felbukkanó új irányzat, a mikrotörténelem26 kapcsolatáról. Amíg a húszas, 
harmincas években induló Annales-iskola a durkheimi szociológiától vette alapgon
dolatát, mely szerint a társadalmi tények nem vezethetők vissza maradéktalanul 
egyének jellemzőire, addig a mikrotörténetírás metodológiai alapját a módszertani 
individualizmus jelenti. Az addig passzív, különböző külső kényszerekhez alkal
mazkodó egyének a mikrotörténeti vizsgálatokban aktív szereplőkként tűnnek fel, 
állandóan változó kapcsolatrendszereikbe ágyazva, amelyekben választásaikat, 
döntéseiket meghozzák. A történész feladata a történetírás „intézménytelenítése”, 
tehát nem az intézményesült folyamatok előre meghatározott fogalmakkal való 
„konstruált valóságának” leírása (lásd iparosodás, modernizáció stb.), hanem annak 
vizsgálata, hogy hogyan válhatnak lehetségessé ezek a folyamatok, hogyan hozzák 
létre maguk a társadalmak azt, amit társadalmi kényszernek nevezünk. Ebből a 
szempontból lényeges a kutatás helyes léptékének megválasztása, amely kiinduló
pontként a mikroszintet preferájja, hiszen csak ezen a szinten tárható fel az egyéni 
döntési szituációk, a választási lehetőségek sokfélesége. Ugyanakkor a kutatás nem 
ragadhat le a mikroszintű elemzésnél, végső célként általánosítható következtetések 
levonására törekszik.27

26 Jacques Revei, a mikrotörténetírás ismert személyisége az elmúlt évben az ELTE-n működő 
Atelier Intézet meghívásából járt Magyarországon, amelynek során előadást tartott az 
irányzat kialakulásának tudománytörténeti kontextusáról, intézményi hátteréről, bizonyos 
elméleti és módszertani vonatkozásairól. (Az irányzat kifejtésénél a továbbiakban az elő
adáson elhangzottakra támaszkodom.) Mint ahogy Revei előadásából kitűnt, a 
mikrotörténelem (még?) nem új paradigma, hanem több módszer együttesét jelentő törté
netírói gyakorlat, amelynek ismertsége és elismertsége országonként változó.

27 Ez az a pont, ahol a mikrotörténetírás kiforratlansága megmutatkozik, ugyanis eddig nem 
tudta meggyőző módon megoldani a léptékváltás, tehát a mikro-makroszint összekapcsolá
sának problémáját.
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A mikrotörténelem érdeklődése a család és a rokonság iránt elsősorban annak kö
szönhető, hogy ezek alkotják az egyének természetes kapcsolatrendszerét. Több 
nagy hatású munkában is központi szerepet játszanak a családi és rokonsági kap
csolatok28. Ezekben a tanulmányokban azonban a család gyakran magyarázó ténye
zőként tűnik fel valamely más folyamat értelmezésében, míg a családtörténeti kuta
tásokban éppen fordítva: annak egyes jellemzője (nagyság, összetétel) a magyará
zandó változó. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy éles határvonal húzható a 
mikrotörténelem családtörténeti irányultsága és a családtörténet mint kutatási irány
vonal között. Jól szemlélteti ezt David W. Sabean nagyszabású Neckarhausen- 
monográfiája,29 vagy Jürgen Schlumbohm beírni egyházközségről írt dolgozata. 
Mindkét kutatás hagyományos családtörténeti kérdéseket helyez vizsgálódása fóku
szába. Sabean tanulmánya arról szól, hogy a piacosodás, a tőke benyomulása hogyan 
hatott a család belső dinamikájára, hogyan változtatta meg a munka nemek szerinti 
elosztását, a családon belüli szerepeket, a gene :ótiók közötti vagyonátruházás mód
ját, és a hatalomgyakorlás mintáit (Sabean 1990). Míg a vizsgált település, 
Neckarhausen esetében az osztó öröklési rendnek köszönhetően a népességnöveke
dés nem okozott lényeges változást a tulajdoneloszlásban, addig Schlumbohm pél
dájában az osztatlan örökösödés következményeként a népességszaporulat egy 
földtulajdon nélküli réteg kialakulásában jelentkezett. A szerző bemutatja, hogy ho
gyan formálódott egyre inkább osztállyá ez a réteg, amely folyamatban a demográfi
ai és a rokonsági stratégiák alakítása éppúgy szerepet játszott, mint az agrárágazat és 
a protoindusztriális keretek között működő helyi textilipar fejlődése (Schlumbohm 
1992, 1996).

28 Vegyük például Maurizio Gribaudi munkáját, aki a torinói munkásnegyedben a fasizmus 
behatolását kívánta megmagyarázni. Az oral history és a terepmunka módszereit felhasz
nálva végül is arra a következtetésre jutott, hogy a negyedben kezdetben megfigyelhető 
szocialista diskurzus a családok közötti, kölcsönös szívességeken alapuló funkcionális kap
csolatok létrejöttét segítette elő, illetve fennmaradását szolgálta, majd amikor ezen kap
csolatok funkcióját átvette más intézmény (a társadalombiztosítás), akkor a családok el
térő társadalmi hátterét és aspirációit elfedő szocialista diskurzus jelentősége is elhalvá
nyult, teret engedve olyan megkülönböztetésen alapuló szélsőséges ideológiának, mint a 
fasizmus (Gribaudi tanulmányát ismerteti Bódy 1999). Egy másik példa Simona Cerutti 
szintén Torino életével foglalkozó könyve, amely a városi lakosság céhes tömörü-lését kí
vánja megmagyarázni a 18. század elején. A szerző alapos vizsgálattal térképezi fel a vá
rosban fellelhető különböző házassági stratégiákat. Leírja, hogy a pestisjárvány hogyan 
változtatja meg ezeket, a változás hogyan járul hozzá ahhoz, hogy a helyi és a központi 
hatalom konfliktusából végül is az utóbbi kerül ki győztesen, és ez hogyan vezet el addig, 
hogy a helyi hatalomból kiszoruló társadalmi csoportok érdekeik és politikai szándékaik 
kifejezésére hogyan találják meg a céhekbe szerveződés formáját. Cerutti dolgozatában 
hangsúlyozza a mikrotörténeti megközelítés és a helytörténet közötti különbséget, amikor 
rámutat arra, hogy a torinói eset nemcsak helyi sajátosságokat mutat, hanem az egyben „az 
egyének, az intézmények, az ideológiák közötti kapcsolatok története, amelyek egy adott 
pillanatban kialakulnak személyek és intézmények, viselkedések és ideológiák között” 
(idézi Czoch 1999)

29 Sabean monográfiájának tavaly megjelent második kötetében az előszóban azt vallja, hogy 
anélkül írt „mikrotörténetet”, hogy ismerte volna ezt a kifejezést. Ez is arra utal, hogy a 
mikrotörténelemnek nincs elméleti ortodoxiája, csak közös módszerei. Ez persze nem je 
lenti azt, hogy ne lennének bizonyos elméleti előfeltevései, mint például az egyéni cselek
vésekre visszavezethető társadalmi jelenségek tételezése.
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A magyar család- és háztartástörténeti kutatásokat nem jellemezte, jellemzi a té
mák és irányzatok fenti sokszínűsége, ami elsősorban intézményi és tudománytörté
neti okokra vezethető vissza. A családdal foglalkozó kutatások kezdeti irányultságát 
a néprajzi irodalom inspirálta, amely elsősorban a századelőn is még megtalálható 
többgenerációs nagycsaládot, mint archaikusnak tartott formát tette vizsgálata fóku
szába30. A történeti kutatások megindulásakor ezért a fő kérdés az volt, hogy a nép
rajzi munkákban leírt nagycsalád mennyire jelenthette a domináns családformát az 
elmúlt évszázadokban. A főként adóösszeírások alapján készült történeti vizsgálatok 
több település és uradalom esetében is kis átlagos háztartásnagyságot mutattak ki,31 
amiből arra lehetett következtetni, hogy a szülőkből és több házas gyermekből álló 
nagycsalád elterjedtsége legalábbis korlátozott lehetett. A korai munkák közül ki
emelkedő figyelmet érdemel Tamásy Józsefnek az első magyarországi népszámlálás 
adataiból kigyűjtött háztartásstatisztikája, amely az első kísérlet volt az egész or
szágra vonatkozó adatok közlésére. Amint a tanulmányban szerepel, a József- 
korabeli Magyarországon a háztartások átlagos nagysága 5,28 fő volt, amely az átla
gos gyerekszám tekintetében háztartásonként alig 3 gyermeket jelentett. A házas 
férfiak és a háztartások számának egybevetése alapján legfeljebb 12-13 százaléka 
volt tehető a többcsaládos háztartások előfordulásának aránya. Mint arra Tamásy is 
felhívta a figyelmet, a korszak ismert rossz halandósági viszonyai nem is igen tették 
volna lehetővé a háromgenerációs nagycsaládi forma nagyobb elterjedtségét.32 A 
háztartásnagyságra kapott kiugróan magas horvátországi értékek valószínűleg együtt 
élő testvérháztartások gyakoribb előfordulását jelentették (Tamásy 1963). Tamásy 
tanulmányának a makrostatisztikai megközelítés mellett az volt a másik jelentősége, 
hogy ezzel a néprajz és a történelem mellett a nálunk akkoriban kialakuló történeti 
demográfia is képviseltette magát a család- és háztartástörténeti kutatásokban.33

Az első vizsgálatoknak, úttörő jellegük és vitaindító eredményeik ellenére meg
volt az a hátrányuk, hogy nem egységes kategóriarendszerrel dolgoztak, ezért a ka
pott eredmények egymással és a külföldi hasonló adatokkal nehezen voltak össze
vethetők. Ez a komparativitásra való törekvés motiválta Andorka Rudolfot abban, 
hogy a hetvenes években egységes módszertan alapján szisztematikus mikroszintü 
kutatásokba kezdjen, viszonylag rövid időbeli késéssel nálunk is meghonosítva a 
Laslett-féle háztartástipológiát. Az első ezzel a módszerrel történt településszintű 
vizsgálat két református falu, Alsónyék és Kölked háztartásait dolgozta fel. Az 
eredmények azt mutatták, hogy nemzetközi összehasonlításban a két település adatai

j0 A néprajzi munkákra hivatkozók főként Morvay Judit, Gunda Béla írásait említik. Ugyan
akkor más néprajzkutatók (pl. Fél Edit) már korábban is a nagycsalád korlátozott elterjedt
ségét valószínűsítették (Andorka 1975; Faragó 1977; Andorka-Faragó 1983, 1984; Faragó 
1997a).

31 Lásd Szabó István, Zimányi Vera, Veress Éva. Kosáry Domokos munkáit (idézi Andorka 
 ̂ 1975: 341).

’2 Ugyanígy a demográfiai tényezőknek az átlagos háztartásnagyságot korlátozó voltát mu
tatta be -  Coale modelljét felhasználva -  Thomas Burch stabil népességre kidolgozott de
mográfiai modelljében (1972).

33 Itt kell megemlítenünk Dányi Dezsőnek a győri háztartásokról szóló szintén korai munká
ját, amely az első népszámlálás fennmaradt családi összesítései alapján a háztartások típu
sokba sorolásával is foglalkozik (1965). Nagyobb területről, a veszprémi püspökség tele
püléseinek családjairól közöl részletes statisztikai táblázatokat Dávid Zoltán (1973).
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erősen eltérnek a nyugat-európai hasonló adatoktól, így például a nukleáris családtí
pus előfordulásának gyakorisága mindkét esetben 50 százalék alatt maradt. Andorka 
megkísérelte hipotetikus állításokkal egy lehetséges magyarázatát adni a kapott 
eredményeknek, amikor feltette, hogy a bonyolult háztartások megfigyelt relatív 
gyakoriságát három tényező befolyásolta. Egyfelől valószínűsítette, hogy a XVIII- 
XIX. század fordulójára a vizsgált dél-dunántúli területen a gazdasági terjeszkedési 
lehetőségek már kimerültek, így nem volt mód új jobbágygazdaságok létrehozására. 
További feltevése szerint a kölkedi és alsónyéki magyarok az osztott öröklési rendet 
követték, amely az előbb említett gazdasági tényező mellett szükségszerűen a telkek 
elaprózódásához, végeredményben az elszegényedéshez vezetett volna. Ez ellen a 
jobbágyok nem a Hajnal által leírt nyugat-európai modellel, azaz a késői házasodás- 
sal, illetve a cölibátussal, hanem a születéskorlátozással védekeztek, amelynek jelei
re szociográfűsok és történészek már régóta felhívták a figyelmet. Erre a jelenségre, 
tudniillik a bonyolult összetételű háztartások és a születéskorlátozás egyidejű elő
fordulására a külföldi szakirodalom addig nemigen ismert példát, ami ismételten 
felhívta a figyelmet a családi stratégiák rendkívüli sokszínűségére (Andorka 1975).

Andorka tanulmányának megjelenése után nem sokkal két országos/szintű ház
tartásstatisztikai vizsgálat is született, az egyik Dányi Dezső, a másik Faragó Tamás 
nevéhez fűződik. Dányi többszintű elemzése 1777 és 1828 közötti különböző célú 
országos összeírásokat, 210 település esetében pedig XVII-XVIII. századi urbáriu
mokat használt fel a háztartások, családok nagyságának és összetételének elemzésé
re. A korszerű statisztikai apparátust felhasználó tanulmány főbb megállapításai a 
következők voltak: Az 1784-1787. évi népszámlálás és az 1828. évi összeírás idő
pontjában a háztartások nagysága és struktúrája szignifikáns eltérést nem mutatott. 
A családok nagyságát elsősorban a házas termékenység szintje befolyásolta, amely 
mutató értékében jelentős területi eltérések voltak megfigyelhetők. így a dél
magyarországi vármegyék relatíve alacsony gyermekszama már a XVIII. század 
utolsó harmadától kimutatható volt34. Ezek közül néhányban az alacsony termékeny
ség együt tjárt a többcsaládos háztartások gyakoribb előfordulásával, azonban más 
megyéknél ez a kapcsolat nem állt fenn. Andorka kölkedi és alsónyéki adatai tehát 
inkább kivételesnek, mintsem általánosnak mondhatók a fenti összefüggés tekinteté
ben. A háztartástípusokkal kapcsolatban az urbáriumokból az a következtetés szűr
hető le, hogy Magyarországot már a XVII-XVIII. század fordulóján a nukleáris 
családok dominanciája jellemezte (Dányi 1977)

Faragó Tamás részben más források -  a József-kori népszámlálás és az 1804-től 
készített nem nemesi összeírások -  feldolgozása alapján az előbbitől lényegesen 
eltérő következtetésre jutott. Eredményei azt mutatták, hogy amíg 1787-ben a nagy- 
családos (többcsaládos) háztartások nagyobb aránya csak bizonyos megyékben volt 
kimutatható, addig ezen régiók kiterjedése 1828-ra megnőtt, tehát a háztartásstruktú
ra lényegesen átalakult. A háztartások bonyolultabbá válásának tendenciája ugya
nakkor hipotézise szerint csak a XVIII. század végéhez köthető, korábbi időszakokra 
nézve a nukleáris család dominanciáját feltételezhetjük. A fenti folyamatot a szerző 
a XVIII. század végétől bekövetkező túlnépesedési válsággal magyarázta, amelyre a

34 Hasonló módon felrajzolhatók a nagycsaládos települések régiói is, amelyek főként a mai 
Magyarország déli-délnyugati és északi részén voltak találhatók.
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birtokos parasztság -  további művelésbe vehető földterületek hiányában -  részben a 
gyermekszám, részben pedig az új háztartások alapításának korlátozásával reagált. 
Ugyan a szerző összegzésében ezt az adaptációs stratégiát hangsúlyozza (ami 
egyébként Andorka korábban már említett hipotézisével egybevág), azonban a ta
nulmányban szerepel még legalább két másik, kevésbé kifejtett alkalmazkodási mód 
is, amelyek azonban a mellékletek segítségével jól kibonthatók. Az egyik az ország 
középső részére (Alföld, Duna-Tisza köze) jellemző: itt a földbőség ellenére jelentős 
számú zsellérség is kialakult, erősen difffenciált helyi társadalmakat hozva létre, 
ugyanakkor ez a térség egyike a vizsgált időszak során újonnan kialakult nagycsalá
dos régióknak. A Nyugat-Dunántúlon és az északnyugati országrészben viszont a 
zselléresedés nem járt együtt a háztartásszerkezet számottevő változásával, itt to
vábbra is az egyszerű családforma dominált. Faragó magyarázata a relatív túlnépe
sedés és a háztartások bonyolultabbá válásának összefüggéséről tehát elsősorban a 
földművelés szempontjából kedvezőtlen adottságú, az árutermelésbe bekapcsolódni 
nem tudó, a kereskedelmi központoktól távolabb eső hegyvidékek és peremvidékek 
falvaira vonatkozik, míg -  amint a szerző is elismeri -  más régiók a társadalomfej
lődés más-más útjait követték (1977: 134-141). További, a fentiektől eltérő fejlődést 
mutató típus a Délvidék, ahol úgy tűnik, a vizsgált időszakban semmi sem változott: 
a nagycsaládok elterjedtsége továbbra is együtt járt a földbőséggel.

Faragó egy nemrégiben megjelent tanulmányában a háztartások bonyolultabbá 
válásának tézisét kiterjesztette egészen a századfordulóig, és amellett érvelt, hogy 
„...A  szükebb értelemben vett Magyarország legnagyobb részén csak a századfor
dulón állt meg a XVIII. század végétől megfigyelt háztartás-növekedési tendencia, s 
a nyugat-európai típusú nukleáris családos háztartássá való átalakulás felé a struktú
rában egészen a századfordulóig nem következett be egyértelmű áttörés” (1997: 
224). Mivel a fenti tézis -  tudniillik a háztartások bonyolultabbá válása, és ezzel 
Magyarországnak a nyugat-európai fejlődéstől való elkanyarodása -  meglehetősen 
nagy horderejű értelmezést és értékelést jelent, ezért érdemes röviden megemlíteni 
néhány, az állítás mögött rejlő módszertani feltevést:

1. Az első és legfontosabb feltevés az, hogy a József-kori népszámlálástól a szá
zadfordulóig terjedő időszak eltérő célú és szerkezetű makrostatisztikai összeírásai 
összevethetők egymással, nem elsősorban a háztartásnagyság, hanem a háztartás
szerkezet változásait illetően. A történészek ugyanis mind ez idáig inkább a 
komparativitással kapcsolatos aggályokat hangsúlyozták (gondolok itt például a 
család fogalmának az összeírási utasításokban is tetten érhető történeti fogalomvál
tozására), amelyek közül néhány forráskritikai problémára Faragó is kitér fent emlí
tett tanulmányaiban.

2. A felhasznált összeírásokban közölt adatok jellege miatt a háztartásszerkezet 
jellemzésére a szerző az „egy háztartásra eső 18 éven felüli fiú és vő” mutatót hasz
nálja, amely feltevése szerint annál nagyobb, minél több a bonyolultabb, ez esetben 
a többcsaládos háztartások aránya. A fenti mutató azonban egyrészt csak a lefelé 
kiterjesztett többcsaládos családtípust jelzi (alulbecslés), másrészt csak akkor jó  in
dikátor, ha a férfiak esetében az átlagos házasságkötési kor 18 év körüli, időben 
változatlan és térben homogén35. Csak ekkor feltételezhetjük ugyanis, hogy a ház

35 További feltétel a teljeskörű, tehát közel 100 százalékos házasodási arány.
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tartásban élő 18 éven felüli férfiak mindegyike egy-egy családot is reprezentál. Egy 
példával szemléltetve: ha minden gyermek házasságkötése után rögtön új háztartást 
alapít (nyugat-európai modell), viszont házasságkötésére csak 25 éves korába kerül 
sor, akkor a családban, születéskorlátozást nem feltételezve, 3-4 felnőtt (18 éven 
felüli) gyermek is élhet a családban egyszerre anélkül, hogy a szülőkkel együtt több
családos háztartást alkotnának. Az átlagos házasságkötési korral kapcsolatban pedig 
országos szinten annyit valószínűsíthetünk, hogy az időben növekedő tendenciát, 
térben pedig jelentős variabilitást mutatott.36

3. A hosszú távú háztartásszerkezeti változások leírása elsősorban a háztartás
nagyság makroadatokból megfigyelhető növekedésén alapul, ami mögött az a to
vábbi feltevés húzódik, hogy a háztartásnagyságból következtethetünk a háztartás
szerkezet bonyolultsági fokára.37 Ezt a feltevést mind a fentiekben már többször idé
zett külföldi, mind a magyar munkák megkérdőjelezik38 (W all-Robin-Laslett 1983; 
Tamásy 1963; Dányi 1977).

Ha a fenti háztartás szerkezeti változás valóban hosszú távú (XX. század elejéig 
tartó), és az ország nagyobb részére kiterjedő folyamat volt, akkor igen érdekes kér
dés annak vizsgálata, hogy vajon ez a tendencia milyen okokkal magyarázható. 
Ugyanis a történészek által leírt folyamatok a XIX. század második felében, mint

36 Az átlagos házasságkötési kor kiszámítása általában csak egy-egy település esetében meg
oldható. Faragó saját számításai szerint, valamint Dányi Dezső munkájára hivatkozva közöl 
egy táblázatot, amely alapján a vidéki Magyarországon 1777-ben a férfiak esetében ez a 
mutató 22,5 év. 1876-ban pedig 24,4 év volt. Ha ehhez hozzávesszük a városok minden bi
zonnyal magasabb adatait, akkor az előbbinél magasabb értékeket kapunk, ami valószínű
leg még így is alatta marad a Hajnal által észak-nyugat-európainak nevezett házasodási 
modell 26 éves minimumának (Faragó 1997: 234; vö. Hajnal '983: 69).

37 Lehetséges, hogy egy pontatlan megfogalmazás miatt félreértettem Faragó mondanivalóját, 
amely így szólt: „ Ami a h o sszú  távú  h á z ta r tá ss ze rk eze t-vá lto zá so ka t illeti, ott Magyaror
szág esetében két korábbi vizsgálatom (13,14) alapján azt mondhatom, hogy az adatokkal 
ellenőrizhető időszakban két trend érzékelhető. A háztartások mérete (az átlagos háztartás
nagyság) a 18. század végétől fokozatosan növekszik körülbelül a századfordulóig, majd 
attól kezdve gyors ütemben és folyamatosan esik. A háztartás-növekedési tendenciát iga
zolja a háztartásnagyságon kívül egyéb mutató is: az egy famíliára eső felnőtt fiúk és vők 
arányának növekedése a 19. század első évtizedeiben (7. tábla). Úgy vélem, ezek alapján 
bizonyítottnak vehető, hogy a háztartásnagyság méretének növekedése nem kizárólag a 
gyermekek halandóságának javulása által előidézett létszámgyarapodásra vezethető vissza, 
hanem az együtt élő családok számának és arányának valós növekedését, a háztartásszerke
zet tényleges átalakulását jelenti. A trend a századforduló körül változik meg Magyarorszá
gon -  ez az az időszak (a 19. század vége-20. század első évtizede), amikor a néprajzi 
gyűjtések is egyre inkább a régi nagy együtt élő csoportok bomlásáról, a hagyományos 
háztartásszerkezet átalakulásáról adnak hírt" (Faragó 1997: 223). Az idézetben a szerző -  
az én olvasatomban -  azt állítja, hogy a háztartásnagyság növekedéséből, amelyet adatai a 
XVIII. század vége és a X1X-XX. század fordulója közötti időszakra mutatnak, következ
tethetünk a háztartásstruktúra átalakulására, amelyre viszont adatok csak az 1787-1828 kö
zötti évekből állnak rendelkezésre. Az extrapoláció magyarázatának kulcsa lehetséges, 
hogy az idézetben is feltüntetett egyik hivatkozásban rejlik, amely a szerzőnek egy 1979-es, 
eddig nem publikált kézirata.

38 Elég csak arra utalnunk, hogy hogyan szorult háttérbe a korábban előszeretettel alkalmazott 
MHS (mean household size) mutató a külföldi publikációkban a lényegi háztartásszerkezeti 
eltéréseket elfedő volta miatt.
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például a paraszti agrotechnika fejlődése39, a városi migráció, a demográfiai változá
sok, majd végül a kivándorlás elméletben mind a háztartások egyszerűsödése irá
nyába hatottak.

A fenti makrostatisztikai elemzések részben eltérő konklúziójuk ellenére abban 
megegyeztek, hogy a megyei adatokból egyértelműen kiderült: az alapvetően etni- 
kai-felekezeti-kulturális és gazdasági tényezőkre visszavezethető különbségek a 
család (háztartás) mint társadalomszervező intézmény regionálisan eltérő mintáit 
eredményezték a XVIII-XIX. századi Magyarországon. Ezeket az eltéréseket plasz- 
tikusabbá tették a nyolcvanas évek mikroszintű kutatásai, amelyek egy-egy telepü
lés, kisrégió összeírásainak adatait dolgozták fel. A Cambridge Group ajánlását kö
vetve ezek a vizsgálatok már a Laslett-módszer segítségével készültek, az átlagos 
háztartásnagyságnál finomabb mutatók felhasználását is lehetővé téve.

Faragó Tamás előbb Nagykovácsi, majd később még további hét Buda környéki 
település háztartásainak név szerinti feldolgozását végezte el. A kutatás célja -  azon 
túl, hogy a regionális kutatások számára sztenderd módszert kívánt kidolgozni -  az 
volt, hogy a különböző etnikumú és felekezetű települések kiválasztásával repre
zentatív mintán lehessen vizsgálni a háztartászerkezeti eltéréseket40. A házasodási 
minta, a házasságkötést követő lakóhelyválasztás, az együtt élő csoporton belüli 
rokoni kapcsolatok, és a háztartási ciklusok milyensége alapján a szerző három 
együttélési típust -  ideáltípust -  vélt megkülönböztethetőnek: a törzscsaládot, a 
zadrugát és a nagycsaládot. Az elsőt a késői és egalitárius házasságkötési kor, a 
neolokális lakóhelyválasztás, a családmaghoz kapcsolódó rokonok kis száma és kö
zeli rokonsági foka, továbbá a háztartási ciklus domináns nukleáris fázisa jellemzi, 
míg a második típus ennek éppen ellenkezője: az igen korai (és férfiszenioritást 
mutató) házasságkötés az együtt élő rokonok nagy számával és távolabbi rokonsági 
fokával, a háztartás vezetésének patriarchális voltával, és az összetett háztartáscik- 
lus-fázis dominanciájával kapcsolódik össze. A harmadik szinte minden jellemzőjé
ben leírható a két előbb említett szélső típus köztes eseteként. Faragó szerint a fenti 
három családtípust „úgy kell tekintenünk, mint sajátos etnokulturális hatásokat tük
röző, de a környezethez ugyanakkor dinamikusan alkalmazkodó mikro-rendszere- 
ket” (Faragó 1985: 93), így a törzscsalád a német, a zadruga a délszláv, a nagycsalád 
pedig a nyugati szláv és a magyar falvak etnokulturáis sajátosságaihoz kapcsolható.

j9 Mint arra a néprajzi kutatások felhívták a figyelmet, a vaseke és az új szántási mód elterje
dése már nem igényelt annyi férfi munkaerőt a föld megműveléséhez. Ugyanakkor például 
a minőségi állattenyésztés, főképp az igényesebb lótenyésztés olyan speciális gondoskodást 
igényelt, amit a parasztok szívesebben bíztak családtagokra, mint fizetett munkerőre. Az 
előbbihez hasonlóan a konyhakerti növényekre speicalizált árutermelés is megnövelhette a 
gazdaság munkaerőigényét.

40 A szerző hangsúlyozza, hogy a reprezentativitás nem statisztikai értelemben értendő, hiszen 
valódi reprezentatív mintavételre megfelelő levéltári források hiányában nincs mód. Általá
nosabb következtetések levonásához az ad alapot, hogy mint a vizsgált pilisi járásról meg
állapítja, az „kicsiben szinte az egész ország 18. századi falusi társadalmát tükrözi” (Faragó 
1985: 10-11; 33). A vizsgált települések mind etnikum, mind vallás tekintetében valóban 
vegyes képet mutatnak: a magyar református Tótfalu és Tök mellett feldolgozásra került 
három katolikus német, illetve német többségű falu (Nagykovácsi, Perbál, Dunabogdány), 
az ortodox szerbek által lakott Kalász, a horvát római katolikus Tököl és a szlovákok lakta, 
szintén katolikus Pilisszántó.
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(Valójában a kép ennél sokszínűbb, minthogy az egyes „tiszta” esetek mellett elő
fordultak nem egyértelműen besorolható települések is.)

Már az előbb említett tanulmányban is megjelent a családciklusok szerinti meg
közelítés, amelyet Andorka sárpilisi vizsgálata kapcsán példákkal is tudott illusztrál
ni. Az említett település esetében ugyanis fennmaradt két, egymáshoz közeli idő
pontban -  1792 és 1804 -  készült név szerinti összeírás, továbbá a születéskorláto
zás kérdését kutatva a szerző már korábban elvégezte a falu családrekonstitúcióját. 
A vizsgálatból kiderült, hogy egy korai „demográfiai átmenetnek” köszönhetően a 
népesség szaporodásával nem tudott lépést tartani a háztartások számának növeke
dése, amelyre átmeneti megoldásként a házas fiúknak (többnyire azonban csak a 
legidősebbnek) a szülői háztartásban maradása kínálkozott. 41 A tanulmány másik 
megállapítása szerint a többcsaládos háztartásban élés a családok nagy részét jelle
mezte fejlődési ciklusuk bizonyos fázisában, azonban a szegényebbek esetén ezen 
családtípus előfordulása csak kivételes lehetett (Andorka-Balázs-Kovács 1984, 
1986).42

A Cambridge Group ajánlásai által megújuló családtörténeti részdiszciplina a 
magyar történész-kutatókat is megihlette, akik közül többen is erőteljes érdeklődést 
mutattak a család történetisége iránt. Ez abban nyilvánult meg, hogy a Történelmi 
Szemle egyes számaiban a nyolcvanas évek elején több, a Laslett-klasszifikációt 
alkalmazó tanulmány is megjelent egy-egy lokális közösség családformájának vizs
gálatával kapcsolatban. Granasztói György Kassa 1549-es összeírását dolgozta fel, 
és ez alapján mutatta be a nukleáris típus erős dominanciáján nyugvó késő
középkori polgári család rendszerét. A tanulmány a morfológiai ismérvek he- 
lyett/mellett nagy súlyt fektetett a demográfiai viszonyok, a társadalmi-vagyoni ré
tegződés, az örökösödési-reprodukciós rendszer kereteibe beágyazott család műkö
désének leírására. Granasztói néhány általánosabb, a demográfiai mentalitással kap
csolatos kérdés felvetése után a következőképpen fogalmaz:

„Az igazi, a fő kérdés azonban még általánosabb. Mint bevezetésül már utaltam 
rá, ezt a kérdést nem szabad úgy feltenni, mi a család. Azt kell néznünk, hogy mű
ködik. A látszólag szerényebb fogalmazás gyökeresen eltérő megközelítést fejez ki. 
A feudális kori polgári társadalom reprodukciós folyamata jól kivehetően arra irá
nyul, hogy intézményeit, jog- és szokásrendjét többé-kevésbé változatlanul tartsa 
fenn, így hagyományozódik nemzedékről nemzedékre a hatalmi politikai egyen
súllyal biztosított »jólét«. A megértés útja tehát az, hogy vizsgáljuk, mihez és 
mennyire alkalmazkodik, hatékony-e, hogyan szerveződik társadalmi egésszé a sok 
egyed (család)” (1982. 647).

Az idézetben megjelenő, európai viszonylatban is korszerű szemlélet bár nem 
maradt visszhang nélkül, mégsem tudott gyökeret verni a magyar társadalomtudo
mányos történetírásban, a történeti demográfiára gyakorolt hatása pedig még jelen-

41 Hosszabb távon a falu családjaiból egyre többen választották a születéskorlátozást, amely 
stratégia a kortárs és a mai irodalomban „egykézés” néven vált ismertté.

42 A magyar háztartásszerkezeti kutatások szintézisét jelentette Andorka Rudolf és Faragó 
Tamás közös tanulmánya, amely a rangos „Family forms in historic Europe” című kötetben 
jelent meg, és amelyben a szerzőpáros az addigi lokális és makroszintű vizsgálatok főbb 
eredményeit foglalta össze (Andorka-Faragó 1983., magyarul kisebb kiegészítéssel lásd a 
szerzők 1984-es írását).
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féktelenebbnek mondható. Granasztói írásának megjelenését egy vita követte, 
amelyből három hozzászólást a Történeti Szemle is közölt (1983/1. szám Műhely 
rovata). A vitához kapcsolódó két empirikus vizsgálatból a történeti demográfiai 
indíttatású, lényegében Andorka Rudolf és Faragó Tamás nevével fémjelzett család- 
és háztartás-kutatások átvették a Balázs Magdolna-Katus László szerzőpáros tanul
mányának eredményeit, amely a leginkább tükrözte a hagyományos morfológiai 
megközelítést. Az említett történészek egy Somogy megyei településcsoport XVIII. 
századi család- és háztartásrekonstitúcióját végezték el, és eredményeiket összeve
tették más magyar, illetve európai települések hasonló adataival.

Andorka, Faragó és a Balázs-Katus szerzőpáros mikrovizsgálatainak eredményei 
a következő táblázatban foglalhatók össze : 43

Falu Felekezet Év 1 -2 . 3. 4. 5. 6 . N

Magyar falvak
Alsónyék ref. 1792 2,4 44,3 14,8 38,5 - 1 2 2

Kölked ref. 1816 - 47,3 13,4 35.7 3,6 1 1 2

Sárpilis ref. 1792 5,9 62,4 8 , 2 23,5 - 85
1804 9 47 1 0 34 - 1 0 0

Tiszacsege ref. 1808 1,5 65,5 1 0 18,4 4,6 261
Endréd róm.kat. 1763 7,6 65,7 1 1 , 2 15,5 - 251
Fájsz róm.kat. 1762 2 , 8 60,8 8 , 8 27,1 - 181

Német falvak
Dunabogdány róm.kat 1747 0 , 8 77,2 7,9 9,4 4,7 127
Nagykovácsi róm.kat 1747 5,7 79,3 7,1 7,9 - 140

1769 2 , 6 77,4 5,8 13,7 0,5 190
Perbál róm.kat. 1747 1,9 85,7 5,7 4,8 1,9 105

Szlovák falvak
Pereg róm.kat 1777 4,5 72 4,5 12,9 6 , 1 132

Pilisszántó róm.kat. 1747 4.1 70,4 8 , 2 17,3 - 98

Horvát falu
Tököl róm.kat. 1747 3,7 45,5 6 44,8 - 136

* A táblázatban csak azokat a településeket szerepeltettem, amelyeknél a 3., 4., 5. kategóriák 
megoszlása egyértelmű volt.

A magyar mikroszintű háztartásmorfológiai vizsgálatok eredményei a Laslett-Hammel tipo
lógia alapján. Forrás: Faragó (1997)

43 A Laslett-Hammel-féle klasszifikáció ismertsége és használata nem korlátozódott a fent 
említett lokális vizsgálatok készítőire. így például ezzel a módszerrel dolgozta fel Cegléd 
1773-as katolikus összeírását Kocsis Gyula és Magyar Antal is (Kocsis 1992; Magyar 
1987). Más kutatók azt a jobb használhatóság végett a saját céljaiknak megfelelően kisebb- 
nagyobb mértékig átalakítva használták.
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Nagyjából Andorka és Faragó közös szintézisének megjelenése idején (Andorka- 
Faragó 1983) vált egyre inkább érezhetővé a hagyományos morfológiai megközelí
tés válsága. Az újabb és újabb (de azért nem olyan nagy számú) lokális vizsgálatok 
már csak ismételni tudták a korábbi állításokat, mely szerint Magyarország a ház
tartásszerkezeti sajátosságok tekintetében is köztes helyet foglal el Európa nyugati 
és keleti fele között, és hogy az ország régóta közismert regionális megosztottsága 
ezen a területen is jelentős eltérésekben jelentkezik. A vizsgálatok „csökkenő hoza- 
dékának” jelensége részben más témák irányába terelte a kutatókat, így főként a 
demográfiai átmenet, a termékenységcsökkenés-születéskorlátozás kérdése kapott 
ismét figyelmet (lásd többek között Andorka egyke-kutatásait, Dányi Magyarország
ra számított princetoni indexeit). Ugyanakkor a további magyar családtörténeti kuta
tásokban csak elszórtan jelentkeztek azok a témák, amelyek a már bemutatott nyu
gat-európai (elsősorban angolszász) hasonló vizsgálatok második hullámát jelentet
ték. Mint ahogyan arra Faragó a rokonsági rendszerrel kapcsolatos tanulmányában 
rávilágított, Magyarországon a néprajz nem tudta azt a termékenyítő szerepet betöl
teni, amit Európa nyugati felén és Eszak-Amerikában a társadalom-antropológia 
jelentett a családtörténet megújulását jelző rokonságkutatások megindulásában44 

(Faragó 1983). Emellett a magyar társadalomtörténet sem tudta az új irányzatokat 
közvetíteni, mivel itt is késett, késik a paradigmaváltás, a „new social history” új 
megközelítésének áttörése . 45 Ezért ha az elmúlt 10-15 év hazai, családtörténettel 
foglalkozó kutatásait áttekintjük, inkább egyéni teljesítményekről, mintsem a dis
kurzus közös nyelvéről beszélhetünk. A háztartásmorfológiai elemzésektől való el
mozdulást jelzi Faragó Tamás nemrégiben megjelent tanulmánya, amelyben azt 
vizsgálja, hogy a már több szempontból elemzett Buda környéki falvaiban a rokon
ság inennyiben tölt be elsődleges társadalomszervező funkciót (1996). Itt kell meg
említeni a fiatalabb generációból Melegít Attila kutatását, amely két mezőváros (Ta
polca és Halas) eltérő fejlődési útjait kívánja feltárni, többek között például egyéni 
életutak összehasonlításával (1997), vagy Pozsgai Péter Torna vármegyei vizsgálatát 
(1997), amelyben külön figyelmet szentel az örökléssel kapcsolatos paraszti családi 
stratégiáknak.

A nyugat-európai és a magyarországi társadalomtörténet helyzetének összeha
sonlításánál gyakori érv, hogy nálunk nincsenek olyan minőségű történeti források, 
mint egyes tőlünk nyugatabbra (vagy éppen északabbra/délebbre) fekvő országok
ban, mert részben nem is készültek ilyenek (az írásbeliség fejletlensége okán), rész
ben pedig az idők során megsemmisültek (háborúk, selejtezések miatt). A saját vé-

44 A néprajz (vagy inkább antropológia) hatása a háztartásszerkezeti kutatásokra leginkább Fél 
Edit és Hofer Tamás Átányról írt kötetei kapcsán mutatható ki. Különösen a háztartás és a 
munkaszervezet viszonyának sokféleségéről szóló részeket szokás idézni (lásd Fél-Hofer 
1969). A P ro p e r  p e a sa n ts  kivételesen gazdag gondolatiságát jelzi, hogy ebben a kérdésben 
számos ismert külföldi kutató hivatkozik a kötetre (lásd többek között Richard Wall-nak a 
Family Forms... elé írt bevezetését).

45 Nem azt akarom ezzel mondani, hogy az új társadalom-történetírás nincs jelen egyes, az 
írásbeliséggel, a mentalitásváltozással, a paraszti fogyasztás módosulásával stb. foglalkozó 
írásban, hanem azt, hogy megjelenése nem hozott olyan áttörést, mint amilyen Nyugat- 
Európában megfigyelhető volt. Lehetséges, hogy ezen fázis helyett az új történészgeneráci
óval együtt felnövő mikrotörténeti megközelítés fogja jelenteni az új paradigmát?
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leményem az, hogy a családtörténeti kutatás, mint ami a társadalomtörténeten belül 
működő történeti demográfia egy részterülete, Magyarországon ez idáig nemigen 
használta ki a fellelhető forrásokban meglévő lehetőséget sem. A tömegesen fenn
maradt anyakönyvek feldolgozása nem elég intenzív, általában csak bizonyos adatok 
kerülnek kiírásra, az úriszéki, bírósági peres iratok felhasználásával is ritkán találko
zunk, a plébániákon, helyi levéltárakban őrzött iratok (pl. História Domus) pedig 
még katalógusszinten sem feltártak. Pedig ezen a területen a forrásközpontú helyett 
a problémaközpontú megközelítés, és ehhez kapcsolódva az interdiszciplinaritás 
hozhat egyedül további eredményeket.
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Bukodi Erzsébet

KI, MIKOR ÉS KIVEL HÁZASODIK?
A HÁZASSÁG HELYE AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN 
ÉS A TÖRTÉNETI IDŐBEN
(Elméletek és megközelítések)

Bevezetés

A rétegződési szakirodalomban régi vita tárgya, hogy mi tekinthető a modern társa
dalmak alapegységének, az egyén vagy a család (Goldthorpe 1983; M arshall- 
Newby-Rose-Vogler 1988). Akárhogyan is dőljön el ez a vita, az kétségtelen tény, 
hogy a család és a házasság a civilizált társadalmak két olyan intézménye, amely 
ezidáig átélt minden megrázkódtatást. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy e két in
tézmény elmúlt évtizedekbeli fejlődése olyan irányokba mutat, ami joggal kelt ag
godalmat a gazdasági-politikai döntéshozókban, és joggal irányítja a társadalomku
tatók figyelmét ezen változások lehetséges okaira. Olyan jelenségekről van itt szó, 
mint a házasodási hajlandóság visszaesése, a házasságkötési kor emelkedése, a há
zasságok tartósságának csökkenése, a válások számának megugrása, az újraházaso- 
dások megritkulása (Cseh-Szombathy 1978; Csernákné 1992; Kiinger 1992). Min
dez különösképpen indokolja a házasodási viszonyok jellemzőinek -  a demográfiai 
ténymegállapításokon túlmenő -  vizsgálatát.

A házasságot elemezve az első lényeges kérdésfeltevés arra irányul, vajon mi ve
zeti a férfiakat és nőket arra, hogy házasságot kössenek; mik az elképzeléseik a pá
roknak a tartós párkapcsolatról; ezek az elképzelések milyen partnerszelekciós min
tákat implikálnak és hogyan hatnak a házasság jövőbeni sikerére, illetve sikertelen
ségére. Cseh-Szombathy (1979) szerint az ezen kérdéscsoportra választ adó munkák 
alapvetően négy csoportba sorolhatók. Az első csoportba tartozók szerint a partner
választást az ideális házastársról alkotott elképzelés vezeti. A második és harmadik 
csoportba sorolható elméletek az egyének szükségleteivel és alapvető jellegzetessé
geivel magyarázzák a párválasztási mintákat; amíg azonban az egyik megközelítés a 
tulajdonságok azonosságában látja a házastárs megválasztásának okát, addig a másik 
a két fél közötti különbségeket tartja fontosnak ahhoz, hogy egy egymást jól kiegé
szítő pár szülessen. A negyedik csoportba azok az elméletek tartoznak, amelyek az 
esetlegesen létrejött párkapcsolatok belső fejlődésével, az egymáshoz csiszolódás 
folyamatával magyarázzák a házasságkötést. Ebben a tanulmányban csak a második, 
illetve a harmadik csoportba sorolható elméleti megközelítésekkel foglalkozom, 
amelyek a potenciális partnerek jellemzőinek és szükségleteinek egymással való 
összehasonlítására épülnek.

A tanulmány a szerző hasonló című PhD-disszertációja tézisjavaslatainak a rövidített változata.
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A különböző társadalmi csoportok tagjai közötti házasságot — hasonlóan a nem
zedékek közötti mobilitási mintákhoz -  a rétegződéssel foglalkozó kutatók a társa
dalom nyitottsága, illetve zártsága egyik indikátorának tartják. Nyilvánvaló, hogy ha 
a házastársak kiválasztása véletlenszerű lenne, az gyakorlatilag a rétegek/osztályok 
közötti távolságok megszűnését jelentené. Vagyis, a házassági minták vizsgálata a 
rétegződési folyamatok integráns részét alkotja. A társadalmi tagozódással foglalko
zó szakirodalom homlokterében annak a kérdésnek a megválaszolása áll, vajon ho
gyan formálódnak, alakulnak a különböző csoportok közötti határok. A témával 
foglalkozók érvelése szerint a házaspárok társadalmi pozíciója közötti korreláció 
ugyanúgy értelmezhető, mint a szülők és a gyermekek társadalmi jellemzői közötti 
asszociáció (Sorokin 1927; Lipset-Bendix 1959; Hout 1982). Berent (1954: 321) 
szavaival élve: „A társadalom nyitottságának egyik tesztje a különböző származású 
egyének közötti házasság gyakorisága.”

A házassági homogámia  és heterogámia  (a hasonló, illetve a különböző társa
dalm i jellemzőkkel bírók közötti házasodás) vizsgálatának hagyománya a máso
dik  világháború előttre nyúlik vissza. M ár ezek a korai elem zések is azt mutat
ták, hogy meglehetősen erős a házasfelek társadalmi jellem zői -  vallása, szár
m azása, iskolázottsága, foglalkozása -  közötti kapcsolat szorossága (Hunt 1940; 
Burgess-W allin 1943). Az ötvenes évektől a nemzedékek közötti mobilitás 
vizsgálatával párhuzamosan tovább folytatódott a házassági m inták tanulmányo
zása. Az eredmények a háború előttiekkel egybecsengőek voltak. Például, Ang
liában az iskolázottságot tekintve a párok 72 százaléka élt homogám házasság
ban az ötvenes évek első felében (Berent 1954), húsz évvel később ugyanez az 
arányszám 60 százalékos volt (U ltee-Luijkx, 1990).

A magyar statisztika a házastársakkal kapcsolatos adatok közlésében messze 
megelőzte az országok nagy részét. Az első ilyen típusú információk a partnerek 
foglalkozási helyzetére vonatkozóan állnak rendelkezésre, és az 1896. évi népszám
lálás budapesti kötetében találhatók (Thirring 1898). A múlt század végi fővárosi há
zaspárok között meglehetősen magas volt a foglalkozási szempontból homogámok 
aránya, és ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy ez a vizsgálat csak a budapesti 
párokra terjedt ki, akik közül hiányoztak a mezőgazdasági foglalkozásúak, akkor a 
homogám házasságok hányada minden valószínűség szerint egy országos minta 
esetén még magasabb lett volna. (Magyarország ebben az időben mezőgazdasági 
jellegű ország volt, így a népesség nagy részét a mezőgazdasági foglalkozásúak al
kották.) A házassági homogámia vallási hovatartozás szerint még ennél is erősebb
nek bizonyult: a század elején a párok mintegy 90 százaléka tartozott ugyanahhoz a 
vallásfelekezethez, bár a vallási értelemben vegyes házasságok aránya később fo
lyamatosan emelkedett (Szél 1933). Az 1948-60 közötti időszakban valamelyest 
növekedett a különböző társadalmi-foglalkozási rétegek közötti házassági mobilitás, 
ami értelemszerűen a homogámia indexének csökkenéséhez vezetett (Vukovich 
1962). Ez a tendencia folytatódott a későbbiekben is, egészen a nyolcvanas évek 
közepéig (Andorka-Harcsa-Kulcsár 1975; Kulcsár 1978; Harcsa-Kulcsár 1986). 
Andorka (1991) azonban ettől némileg eltérő következtetésre jutott a házassági 
minták társadalmi rétegek szerinti elemzésekor. Eredményei szerint a társadalmi
foglalkozási csoportok némelyikében (vezetők, értelmiségiek, szakmunkások) erő
södött a homogámia a nyolcvanas évek első felére, ami arra hívja fel a figyelmet,
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hogy a házassági viszonyok elemzésekor a szintetikus mutatók mellett elengedhe
tetlen a rétegspecifikus vizsgálat. Az iskolázottság szerinti házasodási illetően szin
tén a viszonylag magas homogámiára kell felhívnunk a figyelmet. A hetvenes évek 
elején a házaspárok 64 százalékának volt az iskolai végzettsége azonos (Cseh- 
Szombathy 1979), míg tíz évvel később az iskolázottsági szempontból homogám 
párok aránya 52 százalék volt (Harcsa-Kulcsár 1986). Ezek az adatok jó l mutatják, 
hogy az azonos iskolai végzettségű férfiak és nők a párválasztáskor elsősorban egy
mást preferálják, habár időben fokozatosan csökkenő mértékben.

A partnerszelekciós mechanizmusok vizsgálata nemcsak a társadalmi nyitott- 
ság/zártság problematikája kapcsán érdekes, de a házassági döntések „következmé
nyei” miatt is. Nyilvánvaló, hogy az egyének későbbi munkaerőpiaci mozgására, 
foglalkozási karrierjére hat a házastárs társadalmi státusa is. Egy friss elemzés sze
rint, például, a nők munkaerőpiaci mobilitását lényegesen befolyásolják a férjek 
erőforrásai (Bukodi-Róbert 1999b). Az iskolázatlan, kedvezőtlen társadalmi pozíci
ójú férfiak leginkább magukhoz hasonló, szintén kvalifikálatlan feleségeket válasz
tanak. A kedvezőtlen kulturális, munkaerőpiaci helyzetek ilyen típusú halmozódása 
egy olyan családi döntési teret eredményez, amely, egyrészt tradicionális értékrend
jéből, másrészt kedvezőtlen piaci kilátásaiból adódóan nagy valószínűséggel a nők 
megszakított -  nem karrierorientált -  munkaerőpiaci-foglalkozási életútjához vezet. 
De a házassági homogámia/heterogámia befolyásolhatja a következő nemzedék is
kolai, foglalkozási sikerességét is. Például feltételezhető, hogy azoknál a gyerme
keknél, akiknél mindkét szülő magas iskolázottságú, valószínűbb a szintén magas 
iskolai végzettség megszerzése, mint ott, ahol csak az egyik szülő tartozik a kedvező 
képzettségűek közé. Ugyanez igaz az iskolai hierarchia alján is. Vagyis, a házassági 
minták lényegesen befolyásolhatják az iskolai esélyegyenlőtlenségek alakulását.

Ki mikor házasodik? -  A házassági döntések

A házassági mozgalom alakulását nagymértékben befolyásolja a hagyomány, a szo
kások ereje, a gazdaság teljesítőképessége, a társadalom általános ,Jól léte”. Ebből 
következően lényegesek a házassági magatartásban meglévő területi különbségek. 
Hajnal híres összehasonlító történeti tanulmányában (1965) alapvetően kétféle há
zassági mintát különböztetett meg: az' „európait” és a „nem európait” . Házasodási 
térképén a Szentpétervár-Trieszt vonalat jelölte meg mint olyan határt, amelytől 
nyugatra alacsony volt a házasok aránya a 19. században, egyrészt a késői házaso- 
dás, másrészt a véglegesen hajadon családi állapotban maradó nők viszonylagosan 
magas aránya miatt. Ezen vonaltól keletre viszont lényegesen magasabb volt a házas 
nők részaránya, hiszen csaknem mindenki megházasodott és a házasságkötési élet
kor is viszonylag alacsony volt. Magyarországon a múlt század végén a legtöbb férfi 
20-24, a legtöbb nő 17-19 éves korában lépett házasságra és mindössze 5 százalé
kuk maradt élete végéig nőtlen vagy hajadon; mindez nagyon magas nupcialitásra 
utal (Kovács 1925). A gazdasági és társadalmi fejlődés hatására azonban Európa 
ezen két felében éppen ellentétes irányú változás ment végbe: a nyugati régióban 
nőtt a házasságok gyakorisága és egyre fiatalabb korban házasodtak, Európa keleti 
felében viszont (így Magyarországon is) csökkenő tendenciát mutatott a házasok
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aránya -  és ha szerény mértékben is -  emelkedett a házasságkötési életkor (Dányi 
1977). A földrész „házasodási kettéosztottsága” azonban a kölcsönös közeledés el
lenére is határozottan megmutatkozott még a 20. század elején is (Katus 1980).

A két világháború között tovább csökkentek a házasságkötési arányszámok Ma
gyarországon, és az átlagos házasságkötési életkor is némileg feljebb tolódott (Ele
kes 1933). A második világháborút követő mintegy másfél évtizedben a hazai házas
ságkötési mozgalom színvonalát tekintve felülmúlta a legtöbb európai országét: a 
házasságkötési arányszám több mint tíz éven keresztül 1 0  ezrelék körül mozgott 
(Csernákné 1982). Ebben szerepe volt a háború miatt elhalasztott házasságkötések 
bepótlásának, a megözvegyültek újraházasodásának csakúgy, mint a családi értékek 
általános erősödésének. Emellett, a gazdasági-politikai változásokhoz kapcsolódó 
nagyfokú társadalmi átrétegződés, valamint a nők tömeges munkavállalása kiter
jesztette a párválasztási lehetőségeket is. Ehhez társult a házasságkötés jogszabályi 
könnyítése, a házassági korhatár leszállítása. Mindezen folyamatok eredményeként a 
magyar házassági magatartás visszafordult a „nem európai” házassági mintához.

A hatvanas évek elejétől azonban a házasságkötési arányszámok ismét csökkenni 
kezdtek. Ebben valószínűleg szerepe volt a mezőgazdasági tulajdonviszonyok eről
tetett átalakításának, hiszen a magángazdaságok felszámolása súlyosan érintette a 
falusi népesség életfeltételeit, és ennek visszatartó hatása volt a családalapításra. A 
hatvanas évek kissé javuló  életszínvonala, valamint az évtized végén bevezetett né
pesedéspolitikai intézkedések (gyermekgondozási szabadság és segély) viszont hoz
zájárultak ahhoz, hogy a házasságkötések 1967-ben újabb időszakos csúccsal tetőz
zenek. A házasságkötési mozgalom újabb lökést kapott a hetvenes évek közepén, 
amikor az ötvenes években született nagylétszámú korosztályok gyermekei léptek 
házasodási korba. Ebben az újabb „házassági boom”-ban szerepe volt a gyermek- 
vállalást ösztönző intézkedéseknek is, valamint a házasságkötési korhatár ismételt 
leszállításának. A hetvenes évek második felében viszont megindult a házasságköté
sek tartós hanyatlása (Csernákné 1992). A nyolcvanas években már csak 7 házasság 
jutott ezer lakosra, szemben az ötvenes évek 1 0  ezrelékes arányával; a kilencvenes 
évek közepére ez az arányszám még tovább csökkent, 5 ezrelékre. Ezzel párhuzamo
san némileg emelkedni kezdett a házasságkötési életkor is: amíg a hetvenes években 
az először házasodó férfiak átlagosan 23,7, a nők 21 évesen alapítottak családot, 
addig a nyolcvanas évekre ez az életkor a férfiaknál 24,3, a nőknél 21,4 évre emel
kedett (Kiinger 1992).

Minden eddigi, a családalapítás életútbeli időzítésével kapcsolatos kutatás alap
vető megállapítása volt, hogy a házasságkötés életkori eloszlása egy fordított U- 
görbét követ (pl. Blossfeld 1995). Vagyis, bizonyos életkorig dinamikusan emelke
dik a házasodási gyakoriság, majd maximumát elérve, folyamatosan visszaesik. A 
szakirodalom alapvetően kétféle magyarázatot kínál fel erre a jelenségre. Az első 
szociológiai jellegű. E szerint a házasságkötés tulajdonképpen egy társadalmi diffú
ziós folyamat. Hernes (1972) érvelését követve, a már házasok valamiféle társadalmi 
nyomást gyakorolnak a még nem házas fiatalokra annak érdekében, hogy azok a 
megfelelőnek tartott életkor elérésével családot alapítsanak. Minél „idősebbek” a 
potenciális házasulandók, annál nagyobb ez a társadalmi presszió. Ugyanakkor, az 
életkor emelkedésével csökken a partnertalálás valószínűsége, hiszen egyre keve
sebb az ellenkező nemű „szabad” fél a házassági „piacon” . Ezen két ellentétes fo
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lyamat eredményeként -  növekvő társadalmi nyomás a csökkenő esélyekkel páro
sulva -  a házasságkötés életkori eloszlása egy fordított U-görbét formáz.

Ugyanerre az eredményre jutunk akkor is, ha a közgazdaságtanból jól ismert ke
resési modellek érvelését követjük (England-Farkas 1986; Oppenheimer 1988; 
Mortensen 1994). Tételezzünk fel egy nőtlen férfit vagy egy hajadon nőt, akinek 
arról kell döntenie, hogy megházasodjon-e vagy sem. Továbbá tételezzük fel, hogy 
ez az egyén racionálisan viselkedik abban az értelemben, hogy ( 1 ) akkor köt meg 
egy bizonyos házasságot, ha abból számára a lehető legnagyobb haszon származik, 
(2 ) határozott preferenciákkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy milyen tulajdon
ságokkal bíró partnerek vezethetnek az „optimális” házassághoz, és ezeket az elmé
leti preferenciákat képes összevetni a konkrét házassági ajánlatokkal. Természetesen 
a partnerkeresésnek „költségei” is vannak, amelyek lehetnek közvetlenek (pl. az 
ismerkedés direkt költségei) és közvetettek (pl. az egyedüllét, a magány pszicholó
giai „költségei”, amelyek nem fejezhető ki monetáris eszközökkel). Más szavakkal, 
a „legoptimálisabb” partner megtalálása egy költség-haszon elemzés eredményeként 
adódik. Oppenheimer (1988) szerint, minél idősebb a partnert kereső egyén, annál 
kevesebb a bizonytalanság mind a saját, mind a potenciális házastárs lényegi jellem 
zőit (képzettségét, munkaerőpiaci státusát, jövedelmét) illetően -  vagyis, annál na
gyobb a valószínűsége az ideális házaspár megtalálásának. Azaz, az életkor emelke
désével lineárisan nő a házasságkötés valószínűsége. Ugyanakkor -  a keresési költ
ségeket is figyelembe véve -  a házasulandók nem mindig „várják meg” a számukra 
legoptimálisabb partnert, hanem elvárásaik minimális szintjének teljesülésével már 
házasságot kötnek. Nyilvánvaló, hogy ez a „még elfogadható” szint nagymértékben 
függ a partnert keresők társadalmi jellemzőitől. Ebből viszont az következik, hogy 
az életkorral emelkedő házasságkötési valószínűség „meredeksége” a különböző 
iskolázottságú, társadalmi státusú egyéneknél nagy variabilitást mutat, aminek 
eredményeként aggregált népességi szinten a házasságkötések életkori eloszlása egy 
fordított U-görbét mutat.

A házassági döntések vizsgálatakor az életkor mellett más élettörténeti jellemzők 
figyelembe vétele is fontos lehet. Valószínű, hogy azonos életkorú egyének életpá
lyájuk „előrehaladottságát” tekintve tarthatnak nagyon különböző pontokon (pl. va
lamelyikük már befejezte nappali tagozatos tanulmányait és dolgozik, míg másikuk 
éppen ekkor kezd egyetemre járni) (Winship 1986). Kétségtelen, hogy a modern 
társadalmakban az iskolai képzésben való részvétel jelenti az egyik leglényegesebb 
„akadályt” a házasságkötés előtt. Az eddigi kutatások mindegyike egyértelmű bizo
nyítékkal szolgált arra nézve, hogy a nappali tagozatos iskolába járás negatív hatás
sal van a házasságkötés valószínűségére mind a férfiaknál, mind a nőknél (W aite- 
Spitze 1981; Marini 1978, 1985; Blossfeld-Huinink, 1991; Cooney-Hogan 1991; Ró
bert- Blossfeld, 1995). Ennek a legkézenfekvőbb magyarázata a családi szerepek és 
az oktatási rendszerben való részvétel összeegyeztethetetlenségében rejlik. Ahogyan 
Marini (1985) is érvel, a középfokú és a felsőfokú iskolákba járók még nem eléggé 
„érettek” a felnőtt szerepekre, ezért az iskolarendszerből való kilépés a családalapí
tás egyfajta előfeltételének tekintendő.

Amellett, hogy minden eddigi kutatás „hozta” a házasságkötés életútbeli időzíté
sének univerzális trendejét (a fordított U-görbét), nyilvánvaló, hogy a görbék a kü
lönböző országokban az egyének más és más életkorában érik el maximális értékű
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két, és ez az életkor a férfiaknál és a nőknél is különböző. Ahogyan arról már volt 
szó, Hajnal (1965) összehasonlító történeti tanulmányában alapvetően kétféle házas
sági mintát különböztetett meg: az „európait” és a „nem európait” . A házasságköté
sek hosszú távú alakulását tekintve Magyarország egészen a hetvenes évek végéig a 
„nem európai” típusba tartozott. A hetvenes évek második felében azonban először 
enyhén, majd a nyolcvanas évtized elejétől erőteljesen csökkenni kezdett a házas
ságkötések gyakorisága (Csemákné 1992). Mindezzel párhuzamosan valamelyest 
emelkedett az első házasságkötéskori életkor is. Természetesen ezek a tendenciák 
nemcsak Magyarországon, de a modem társadalmak mindegyikében jelentkeztek, 
arra késztetve a demográfusokat és a szociológusokat, hogy megpróbáljanak valami
féle magyarázatot találni a jelenségre.

Az első típusú magyarázat közgazdaságtani jellegű, és a nők egyre növekvő gaz
dasági-egzisztenciális függetlenségével érvel. A közgazdasági családelmélet szerint 
a házastársak között a különböző típusú „tudások”, javak, szolgáltatások cseréje 
zajlik, mégpedig az úgynevezett, komparatív előnyök-hátrányok mechanizmusán 
keresztül (Becker 1974, 1981). A család közös célja az erőforrások és a javak lehető 
legtermékenyebb hasznosítása, a háztartás eredményes működése érdekében. Ez -  az 
elmélet szerint -  a különböző típusú munkáknak a házastársak közötti racionális 
megosztásával érhető el a leginkább. Ezen logikát követve, a családnak általában 
nagyobb előnye származik abból, ha a férj maximalizálja a munkaerőpiaci részvéte
léből adódó javak mennyiségét, azaz pénzkeresetét, s ezzel megfelelő anyagi támo
gatást nyújt a családnak; míg a háztartásnak általában nagyobb nyeresége adódik 
abból, ha a feleség maximalizálja a háztartási tevékenységéből származó javak, 
szolgáltatások mennyiségét (a háztartás „menedzselése”), s ezzel biztosítja a család 
kohézióját és stabilitását. Másként fogalmazva, a férfiak inkább anyagi tőkével, a 
nők inkább kulturális tőkével járulnak hozzá a család sikeies működéséhez, a „hasz
nossági függvény” maximalizálásához. Ebben az elméleti keretben viszont, a nők 
fokozódó munkaerőpiaci részvétele, emelkedő iskolai végzettségük, növekvő ottho
nosságuk a munka világában a házasodási hajlandóság visszaeséséhez vezethet. Ez 
egyrészt abból adódik, hogy számukra a házasság egyre kevésbé jelent „szükségsze
rűséget”, hiszen legtöbbjük már saját erőforrásaira támaszkodva is képes biztosítani 
megélhetését. Másrészt, a nők fokozódó karrierorientáltsága megsértheti a családi 
munkamegosztás egyensúlyi kereteit és ezen keresztül a háztartás hatékony műkö
dését, amiből viszont az következik, hogy a férfiaknak sem „érdekük” az ilyen típu
sú házasság. Mindez együtt a házasodási magatartás megváltozását, a házasságköté
sek számának csökkenését eredményezi.

A második típusú magyarázat szintén a gazdasági fejlődésből, a modernizációból 
kiindulva próbálja megmagyarázni a házasságkötési hajlandóság visszaesését. 
Lesthaeghe (1983) szerint az általános gazdasági növekedés a jövedelmek, a kere
setek gyors felfutását eredményezi, új munka- és karrierlehetőségeket teremt; min
dez megváltoztatja az egyének aspirációit, akik számára egyre inkább saját céljaik, 
„önérdekük” teljesítése lesz fontossá; ez viszont „összetöri” a hagyományos együtt
élési formákat és egyre kevésbé teszi vonzóvá a tradicionális értelemben vett csalá
dot. A változásoknak ez a típusú spirálja, természetesen, időben elnyújtva valósul 
meg. Az értékekben, a gondolkodásmódban, a kulturális mintákban bekövetkezett 
változások a szocializáción keresztül „öröklődnek át” a következő nemzedékre, akik
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ezekre a változásokra demográfiai magatartásuk megváltoztatásával -  többek között 
házasságkötési kedvük „visszafogásával” válaszolhatnak.

Oppenheimer (1994, 1995, 1997) szerint mind a nők gazdasági függetlenségével, 
mind a növekvő individualizmussal érvelő elméletek korlátozott magyarázattal szol
gálnak a házassági mintákban bekövetkezett változásokat illetően. Ha ez így van, 
akkor vajon mivel magyarázhatjuk a házasodási kedv csökkenését a fejlett társadal
makban? Oppenheimer érvelését követve nem tartható az úgynevezett, „gazdasági 
függetlenség” tétele, vagyis az az érvelés, amely szerint a nők növekvő iskolázottsá
gával, férfiakéhoz hasonló munkaerőpiaci karrierlehetőségeivel párhuzamosan csök
ken a házasság „haszna”. Éppen ellenkezőleg, a jó  foglalkozási pozíció, a kedvező 
kereseti potenciál éppen hogy vonzóbbá teszi a nőket mint lehetséges partnereket. 
Ez egyrészt abból adódik, hogy egy kétkeresős családnak mindenképpen nagyobb az 
anyagi stabilitása -  az egyik fél esetleges munkanélkülivé válása esetén a másik fél 
keresete valamelyest pótolni tudja a kieső jövedelmet. Másrészt, egy kedvező 
munkaerőpiaci státusú házastárs ösztönzően hathat az egyének saját karrierkilátásai
ra; egy jólfizető, magas presztízsű foglalkozásban dolgozó feleség „felhúzhatja” 
szerényebb munkapiaci státusban tevékenykedő férjét; és ez fordítva is igaz 
(Bemasco 1994). Ebből viszont az következik, hogy mind a nőtlen férfiaknak, mind 
a hajadon nőknek az az érdekük, hogy megtalálják a saját erőforrásaikhoz mérten 
legjobb gazdasági kilátásokkal rendelkező partnert. Ez viszont idő- és energiaigé
nyes folyamat. Az oppenheimeri úgynevezett „karrier-nyitás” (career-entry) hipoté
zis szerint az egyének munkaerőpiaci, foglalkozási potenciálja, lehetőségei nem, 
vagy csak nagyon nehezen ítélhetők meg a foglalkozási karrier kezdetekor. Ezért -  
ahhoz, hogy megtalálják a gazdasági szempontból legjobb házastársat -  „várni kell” 
amíg ezen paraméterekek alapján biztosabban tudnak választani a lehetséges partne
rek közül. Ez viszont azt jelenti, hogy a házasságok valamikor az életpálya során 
„megkötődnek”, csak a házasságkötési életkor tolódik ki. Vagyis, a nem-házasodási 
arány növekedése tulajdonképpen látszólagos, és a halasztott házasságoknak kö
szönhető. Ennek megfelelően azt várhatjuk, hogy a legfiatalabb kohorszokhoz tarto
zók, életpályájuk egy későbbi szakaszában bepótolják házasságaikat, és ezzel az 
átlagos szintre emelik a házasságkötési arányszámot.

A származási erőforrások szerepe a házasságkötésben

Minden eddigi vizsgálat, amelyben szerepelt a származás mint a házasságkötés 
egyik lehetséges magyarázó tényezője arra a megállapításra jutott, hogy a szülői 
család erőforrásai lényegesen befolyásolják a házasodási hajlandóságot, a házasság- 
kötés életútbeli időzítését. Blossfeld és Rohwer (1995) német adatokon végzett 
elemzéséből kiderül, hogy az értelmiségi és a középszintű szakalkalmazott apák 
leányai jóval később házasodnak, mint a szakmunkás, illetve szakképzetlen munkás 
származású nők. A szellemi-fizikai különbségtételt emeli ki Róbert és Blossfeld 
(1995) is a magyar nők házasodási mintáit vizsgálva.

A származás és a házasságkötés közötti kapcsolatot Haller (1981) alapvetően há
rom komponens eredőjének tekinti. Az első komponens az egyének házassággal 
kapcsolatos attitűdjeivel, várakozásaival kapcsolatos, amelyek lényegesen befolyá



112 Bukodi Erzsébet

solják a nőknek, illetve a férfiaknak azon vélekedését, hogy mikor érzik magukat há
zasságra „érettnek”. A második komponens a származást mint gazdasági-társadalmi 
erőforrást veszi figyelembe. Nyilvánvaló, hogy a szülői család jövedelmi, anyagi 
helyzete, gazdasági stratégiái, kulturális értékei növelhetik, illetve csökkenthetik 
valakinek, mint lehetséges házasfélnek az „értékét” . A harmadik tényező magával a 
párválasztási folyamattal függ össze. Itt azokat a származásspecifikus különbségeket 
kell kiemelnünk, amelyek befolyásolják a férfiak és nők iskolai- és foglalkozási kar- 
rierút-választásait, ezzel strukturálva az egyéni életutat és a házassági „piacot”.

A családi háttér partnerszelekciós szerepéről már Parsonsnál (1942) olvashatunk, 
aki a család „túlélése” szempontjából a háztartáson belüli specializáció fontosságát 
hangsúlyozta. Érvelése szerint a házasság sikere azon múlik, vajon a férj és a feleség 
szerepei, képességei megfelelően kiegészítik-e egymást. Ebben az elméleti keretben 
a munkaerőpiacon mozgó, kenyérkereső férfi és a háztartás „menedzselésével” fog
lalkozó nő jelenti a normát, hiszen egy ilyen típusú munkamegosztás biztosítja leg
inkább a családok két fontos funkciójának érvényesülését: a társadalom tagjainak 
„újratermelődését” és a megfelelő környezetet a fiatalok szocializációjához. Más 
szóval, egy házasság akkor működik a legjobban, ha a házastársak feladatai, munkái 
egymás komplementerei, a férj az „instrumentális” (munkaerőpiachoz, létfenntartás
hoz kapcsolódó), a feleség az „expresszív” (a megfelelő érzelmi harmóniát megte
remtő, kulturális hátteret biztosító) szerepekért felelős. Parsons szavaival élve „... a 
családi státus egyértelmű alapját a férj foglalkozási státusa jelenti ...”, míg a feleség
re „... hárulnak a háztartás menedzselésének funkciói, amelyek az esetükben min
tegy 'pszeudo' foglalkozásként jelennek meg” (Parsons 1942: 609). Bármiféle eltérés 
ettől a normától a család destabilizálódását jelentheti. Ezért, egy partnert kereső férfi 
számára az a legjobb megoldás, ha olyan nőt választ házastársul, aki képes a megfe
lelő érzelmi, kulturális háttér biztosítására. A potenciád  feleség szempontjából 
szintén egy ilyen konstelláció a legracionálisabb megoldás, hiszen az ő érdekei is a 
családi „nyereségfüggvény” maximalizálását diktálják. Ami a származást illeti, a 
parsonsi logikában a szülői háttér mást jelent a férfiak és mást a nők számára -  le
galábbis a házasságkötés kontextusában. A férfiaknál inkább gazdasági potenciált 
jelenít meg, míg a nőknél az „örökölt” kulturális klíma indikátora. Ebben az értel
mezési keretben a partnerek közötti pozitív homogámia képviseli a legkedvezőbb 
megoldást mindkét fél szempontjából, hiszen ily módon minőségileg különböző 
jelentésű Jártasságok” , cserélődnek ki egymással.

A házassággal foglalkozó „klasszikus” közgazdasági írások szintén a partnerek 
közötti komplementer, illetve helyettesítő szerepmegosztásra hívják fel a figyelmet 
(Becker 1974, 1981). Mivel azonban elégtelennek tartják a szociológiai érvelést, a 
közgazdaságtan fogalmi apparátusát használva próbálják bizonyítani a házasságból 
származó előnyök és a partnerek bizonyos jellemzői közötti „negatív” -  és bizonyos 
jellemzői közötti „pozitív” -  kapcsolat fontosságát. Ez a közgazdasági logika szintén 
arra a következtetésre ju t, hogy amikor a potenciális házasfelek szóbanforgó tulaj
donságai egymás kiegészítői (komplementerei), akkor a pozitív partnerszelekció, 
amikor viszont egymás helyettesei, akkor a negatív homogámia vezethet a legna
gyobb „nyereséghez” a házaspár számára. A beckeri érvelést követve a származás 
tekintetében az a legkedvezőbb megoldás, ha a két fél „pozitívan” házasodik, még
pedig azért, mert így növelhetik leginkább az általuk alkotott háztartás jövőbeni pro
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duktivitását: Ha mindkét potenciális partner kedvező származási háttérrel rendelke
zik, akkor házasságkötésük után, az otthonról hozott „kombinált” erőforrások lénye
gesen kedvezőbben alakíthatják a házaspár közös karrierjét, mint nagyon eltérő 
szülői családok esetében. Ez a várható „multiplikatív” hatás arra ösztönzi a házasu
landókat, hogy származásukat illetően magukhoz hasonló párt keressenek.

Az elméleti hipotézisekből következő pozitív származási homogámiát az eddigi 
empirikus elemzések teljes egészében igazolták. Berent (1954), valamint Upset és 
Bendix (1959) egyszerű leíró statisztikai eszközökkel jutottak erre a következtetésre, 
míg Blau és Duncan (1967) az úgynevezett útmodelleket, Kalmijn (1991) és Dunk 
(1996) a loglineáris technikát felhasználva hangsúlyozta a párok származási hason
lóságának tényét.

Az iskolai erőforrások szerepe a házasságkötésben

Ahogyan az előző fejezetben arról már volt szó, az úgynevezett „csereelméletek” 
szerint a házasságból akkor származik a legnagyobb „haszon” mind a nők, mind a 
férfiak számára, ha a minőségileg különböző jellemzőiket egymással kicserélik. 
Azonban, a házassági „piacra” lépőknek nemcsak helyettesítő -  kicserélhető -  tulaj
donságaik vannak, hanem egymást kiegészítők is. Ezek közül az egyik az előbbiek
ben említett származás, a másik az iskolázottság.

A parsonsi logikát követve, az iskolázottság -  hasonlóan a családi háttérhez -  
mást jelent a férfiak és mást a nők számára. A potenciális férjek esetében a képzett
ség a jövőbeni munkaerőpiaci státus talán legfontosabb indikátora, a potenciális fe
leségeknél viszont ez egyfajta kulturális tőke meglétét jelzi. Ezt az érvelést követve, 
a partnerek közötti pozitív homogámia a lehető legkedvezőbb megoldás mindkét fél 
szempontjából, hiszen így minőségileg különböző jelentésű „tudások” és képességek 
cserélődnek ki egymással.

A családot közgazdasági szempontból megközelítő elméletek az iskolai végzettség 
kapcsán az úgynevezett humán (emberi) töke (Mincer 1974) fogalma köré építkeznek. 
E szerint, a foglalkozási réteghelyzet egyik legfontosabb meghatározó faktora az adott 
munkaerőpiaci pozícióhoz tartozó iskolázottság, képzettség. Nyilvánvaló, hogy az 
egyének a munkapiacra lépésükkor olyan „tudásokat”, képességeket hoznak maguk
kal, amelyeket később munkavégzésük során hasznosíthatnak. A humán tőke alapve
tően két részből tevődik össze: a formális iskolai végzettségből és a munkaerőpiaci 
beágyazottság komponenséből. Ez utóbbi egyrészt a különböző foglalkozásspecifikus 
szakképzettségeket jelenti, másrészt a már felhalmozott -  és a munka-végzés során 
különböző formákban hasznosítható -  munkaerőpiaci tapasztalatot. A vonatkozó el
mélet szerint a férfiak és nők humántőke-beruházásai eltérőek, mert mások a munka
erőpiaci részvétellel kapcsolatos ambícióik és különbözőek a családi szerepelvárásaik. 
A nők kevesebb, a foglalkozási karrierhez közvetlenül kötődő ismeretet halmoznak 
fel, mert az ő feladatuk Esősorban a háztartás vezetése, a gyermekgondozás és az ez
zel kapcsolatos családi kötelezettségek (Polachek 1981). Még ha alkalmazásban is 
állnak, általában nem szándékoznak folyamatosan dolgozni, ezért olyan foglalkozási 
ágakat és olyan szakmákat keresnek, ahol karrierjük megszakítása kevesebb hát
ránnyal já r (Polachek 1975). Azaz, az iskolázottság mint emberi tőke minőségileg
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mást jelent a férfiak és mást a nők számára. A képzettség a férjek esetében a munka
erőpiaci karrier egyik legfontosabb „előrejelzője”, míg a feleségeknél a megfelelő 
családi háttérnek, a gyermekek ,jó l” neveltetésének záloga. Ebből viszont az követke
zik, hogy mind a férfiak, mind a nők szempontjából a „pozitív” házasodás a legopti
málisabb választás, mert ily módon a különböző típusú erőforrások egymással kiegé
szülve maximalizálhatják a családi „nyereségfüggvényt”.

Azonban, ebben a „csereelméleti” keretben az iskolázottság értelmezése mégsem 
teljesen egyértelmű. Tekintsük a magasan képzett férfiakat és nőket. A közöttük 
létesítendő házasság, egyrészt, mindkét fél számára kívánatos, mert így kedvező 
foglalkozási kilátások cserélődnek ki megfelelő kulturális tőkével. Másrészt viszont, 
az  ilyen típusú házasság csökkentheti is a családi „nyereségfüggvény” értékét, hi
szen elképzelhető, hogy a magas képzettség a potenciális feleséget is a foglalkozási 
karrier vállalására ösztönzi, ezzel megsértve a „csereelméletek” által feltételezett 
tradicionális munkamegosztást a házastársak között. Ebből azonban az következhet, 
hogy a jólképzett férfiak inkább preferálják a kevésbé képzett nőket, mint potenciá
lis partnereket, ami viszont „negatív” homogámiát (heterogámiát) eredményez.

A „csereelméletek” ezen ellentmondásai abból a problémából fakadnak, hogy ez 
a megközelítés nem számol a gazdasági-társadalmi változás tényével. Empirikus 
elemzések sora idézhető, amelyekből kiderül, hogy a nők munkaerőpiaci szerepvál
lalásának megváltozásával módosulnak a házassági minták is (Oppenheimer 1988, 
1994; Kalmijn 1991; Maré 1991; Blackwell 1998). Az oktatási expanzió és a növek
vő munkaerőpiaci részvétel miatt a nők egyre otthonosabban mozognak a munka 
világában is, és a foglalkozások némelyikében állják a versenyt a férfiakkal. A mo
dern társadalmak posztindusztrializációs folyamatai, a szolgáltatási szféra növekvő 
jelentősége szintén bővítik a nők munkaerőpiaci lehetőségeit (Esping-Andersen 
1993). Mindemellett, a nők foglalkoztatottságának második világháború utáni emel
kedése a nemek közötti iskolázottsági szakadék csökkenéséhez vezetett, sőt némely 
országban a nők képzettségi szintje ma már meg is haladja a férfiakét (Shavit- 
Blossfeld 1993). Ez viszont azt eredményezi, hogy a tanulásba befektetett tőke ma 
már a nők számára is a foglalkozási pozíció megszerzésének legfontosabb meghatá
rozójává válik. M indezen folyamatokat figyelembe véve feltételezhetjük, hogy a há
zassági „alkukban” egyre hangsúlyosabbá válik a potenciális feleség iskolázottsága 
mint jövőbeni munkaerőpiaci karrierjének legfontosabb indikátora.

Világos, hogy az egyén „humántőke-ellátottságát” saját erőforrásain kívül olyan 
faktorok is befolyásolják mint például családi háttere, baráti kapcsolatai stb. Ezek 
közül a „külső” tényezők közül kétségkívül az egyik legfontosabb a házastárs „mi
lyensége”, hiszen egy megfelelően megválasztott partner megtoldhatja, kibővítheti 
az egyén saját erőforrásait. Ezen érvelés hátterében a társadalmi tőke fogalma áll, 
amely -  röviden -  a különböző relációkba való beágyazottságot jelenti. Amíg az 
emberi tőke az egyének képességeire, tudására, jártasságára, tapasztalataira utal, 
addig a társadalmi tőke azokat a potenciális lehetőségeket foglalja magában, ame
lyek egy adott egyén számára elvileg elérhetők társadalmi „hálózatán”, kapcsolatain 
keresztül (Coleman 1988, 1990). Egyes vélekedések szerint az emberi tőkébe törté
nő legfontosabb beruházás maga a párválasztás, a családalapítás (Astone- 
Nathanson-Schoen-Kim 1999), hiszen a házastársak közötti kapcsolat intenzitása, 
intimitása és kölcsönössége olyan „szoros kötést” (Granovetter 1985) hoz létre, 
amely alapja lehet az egyéni erőforrások közössé tételének és a lehető
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leghatékonyabb felhasználásának. A társadalmi és az emberi tőke fogalmait felhasz
nálva Benham (1974) szerint a házastárs iskolázottsága legalább háromféle módon 
járulhat hozzá az egyén humántőke-szintjének növeléséhez: azáltal, hogy ( 1 ) olyan 
információkhoz, lehetőségekhez, tanácsokhoz juttatja az egyént, amelyek egyébként 
nem volnának elérhetők számára; azáltal, hogy (2 ) segíti magát a tanulási folyama
tot; és végül azáltal, hogy (3) egy adott probléma, feladat szempontjából speciális 
tudást, ismeretet ad át.

Magyar karriermobilitási adatokon végzett elemzésekből az derül ki, hogy a há
zastársak iskolázottsága, képzettsége lényeges befolyással bír az egyének munka
erőpiaci sikerességére (Róbert-Bukodi 1998). Függetlenül a saját erőforrásoktól, 
minél képzettebb a partner, annál nagyobb a valószínűsége a foglalkozási hierarchi
ában való előrelépésnek. Ebből viszont az következik, hogy a nőtlen férfiaknak és a 
hajadon nőknek a lehető legképzettebb házastárs felkutatása az érdekük, mert egy 
ilyen partner nagymértékben elősegítheti jövőbeni foglalkozási karrierjüket. Ezt az 
érvelést követve, logikusan adódik a „pozitív” házassági homogámia hipotézise -  
legalábbis az iskolai hierarchia tetején. A kevésbé képzettek számára, nyilvánvalóan, 
a felfelé házasodás volna a legoptimálisabb megoldás, mert így tudnák leginkább 
„kompenzálni” saját iskolázottsági hátrányukat. Azonban, ők maguk -  éppen ala
csony iskolai végzettségükből következően -  nem túlzottan vonzó partnerek, hiszen 
nem tudnak felmutatni semmi olyan ,je le t”, amely jövőbeni munkaerőpiaci sikeres
ségük záloga lehetne. így azok, akik nem rendelkeznek piacképes iskolai végzett
séggel, „kénytelenek” egymás között házasodni, és ez „pozitív” homogámiát ered
ményez a képzettségi hierarchia alján is.

Ugyanezekre az elméleti következtetésekre juthatunk akkor is, ha az iskolázottsá
got mint a kulturális tőkébe való beruházást tekintjük mindkét potenciális partner 
esetében. E szerint, az iskolai végzettség nemcsak a munkaerőpiaci sikeresség zálo
ga, de bizonyos gondolkodásmód, értékrendszer, ízlésvilág megjelenítője is. Az 
ilyen típusú kulturális erőforrásoknak a partnerszelekció idején nagy jelentősége le
het, hiszen, ahogyan DiMaggio és Mohr (1985: 1234) fogalmaz „... megteremti a 
partnerek közötti kapcsolatrendszer általános alapját.” Ebből viszont az következik, 
hogy a párt keresők érdeke a kulturális értelemben vett homogám házasság, mert kö
zös értékeiket, kulturális kódjaikat így tudják a leginkább a következő nemzedék is
kolai sikeressége szolgálatába állítani. Azt is valószínűsíthetjük, hogy a partnerek 
közötti kulturális hasonlóság különösen erős az iskolai hierarchia tetején és alján. 
Maré (1980, 1981) érvelését követve világos, hogy az alacsonyabb iskolai fokozatok 
esetében a „szegényesebb” kulturális klímájú családok gyermekei komolyabb sze
lekciós elvárásokkal találkoznak, mint a jobb családokból származók. Ebből követ
kezően, az előbbiek közül csak az igazán kiváló diákok folytathatják iskolai karrier
jüket. Ez v >zont azt jelenti, hogy a magasabb iskolai szinteken (különösen az egye
temen) a híi gatók kulturális „összetétele” -  értékeik, ízlésük, életstílusuk -  sokkal 
homogénebb mint az alacsonyabb fokozatokon. Vagyis, a diplomások közötti háza
sodás nemcsak egyszerűen iskolázottsági, de kulturális homogámiát is eredményez. 
Ugyanez igaz az iskolai hierarchia legalján is. Ez esetben éppen a kulturális erőfor
rások szinte te je s  hiánya kapcsolja egymáshoz a potenciális partnereket.

Az elméleti okfejtéseken túlmenően, vajon mit mutatnak az eddigi empirikus ku
tatási eredmények az iskolázottság és a házasság kapcsolatáról? Ami a házassági
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hajlandóságot illeti, a kutatások nagy része -  köztük a magyar adatokon végzett 
vizsgálatok -  szerint nincs lényeges kapcsolat a képzettség és a családalapítás való
színűsége között (Blossfeld 1995). Ha az elemzések találtak is valamilyen statiszti
kailag értékelhető asszociációt, az az esetek többségében pozitív volt (Cherlin 1980; 
W aite-Spitze 1981; Oppenheimer-Kalmijn-Lim 1997), ami viszont azt jelzi, hogy a 
házassági „piacon” a potenciális partnerek iskolázottsága egyre inkább mint a 
munkaerőpiaci sikerességet előrejelző emberi tőke funkcionál. Az iskolai homogá- 
miát illetően a kutatások mindegyike a „pozitív” házasodás (nagymértékű homogá- 
mia) tényét emeli ki, különösen a diplomások és a legalacsonyabb végzettségűek 
között (Ultee-Luijkx 1990; Maré 1991; Kalmijn 1991, 1994; Smits-Ultee-Lammers 
1998; Blackwell 1998). A magyar házassági táblák elemzése szintén ezt az ered
ményt hozta, függetlenül attól, hogy mely történeti időszakból származtak az adatok 
(Cseh-Szombathy 1979; Harcsa-Kulcsár 1986; Uunk-Ganzeboom-Róbert, 1996; 
Bukodi 1999b).

A munkaerőpiac foglalkozási erőforrások szerepe a házasságkötésben

Ahogyan arról már volt szó, az ún „gazdasági függetlenség” hipotézise (Becker, 
1974, 1981) szerint a nők növekvő foglalkozási sikerességével párhuzamosan 
visszaesik házasodási kedvük. Az elmélet szerint ennek oka egyrészt az, hogy a na
gyobb munkaerőpiaci aktivitás egyre kevésbé teszi gazdasági-egzisztenciális érte
lemben „szükségessé” a házasságot a nők számára. Másrészt, a férfiaknak sem érde
kük egy olyan partnerkapcsolat, amelyben a karrierorientált feleség megsérti a tradi
cionális értelemben vett családi munkamegosztást. Ebből viszont az következik, 
hogy a potenciális feleségek munkaerőpiaci-foglalkozási státusa negatívan hat a 
házasságkötés valószínűségére. Vagyis, minél kedvezőbb, minél kvalifikáció- 
igényesebb foglalkozási pozícióban dolgozik egy hajadon nő, annál kevésbé fog 
házasságot kötni. Az empirikus eredmények azonban nem támasztják alá ezt a tézist. 
A külföldi szakirodalomban jó  néhány munkára lehet hivatkozni, amelyek szerint a 
nők munkaerőpiaci részvétele, előnyös foglalkozási, jövedelmi státusa nemhogy 
nem hat negatívan, de az esetek többségében még ösztönzi is házasságkötési hajlan
dóságukat (Cherlin 1980; Goldscheider-W aite 1986; Oppenheimer-Blossfeld- 
Wackerow 1995; Sweeney 1997).

A foglalkozási-munkaerőpiaci homogámia/heterogámia problematikáját illetően a 
„klasszikus” közgazdaságtani megközelítés szintén a „negatív” kapcsolatot hangsú
lyozza. A beckeri érvelést követve a munkapiaci paraméterek vonatkozásában a ne
gatív homogámia vezet a legoptimálisabb szelekcióhoz, mégpedig azért, mert a po
tenciális partnerek foglalkozási státusában bekövetkező esetleges együttes értéknö
vekedés valószínűleg kisebb „nyereséghez” vezet(het), mint ezeknek az attribútu
moknak egymástól független -  a házasságkötés elmaradásakor várható -  javulása. 
Tegyük fel, hogy a férfiak és a nők csak foglalkozási jellemzőikben, illetve kereseti 
viszonyaikban különböznek egymástól. Abban az esetben tehát, amikor minkét fél a 
munkaerőpiac aktív szereplője, a közöttük létrejövő házasság „haszna”, „nyeresége” 
egy olyan hányadosként adható meg, amelynek számlálójában a teljes családi jöve
delem, nevezőjében pedig az egységnyi jövedelem előállításának költségvonzata
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szerepel. Ez a költség egyrészt a férj és a feleség munkaerőpiaci keresetének a függ
vénye, másrészt függ a piacon megtalálható termékek és szolgáltatások árszínvona
lától. A beckeri logikában, a házasságból akkor származik a legnagyobb „nyereség”, 
ha a két fél kereseti potenciálja negatív korrelációban áll egymással, amelynek ma
gyarázata a partnerek közötti feladat-specializáció fontosságában rejlik. Ennek meg
felelően, egy alacsony foglalkozási státusú, illetve keresetű nő „ideje” a család 
szempontjából akkor hasznosul a legjobban, ha annak nagy részét a háztartással kap
csolatos munkák elvégzésére, a háztartás menedzselésére fordítja (hiszen várhatóan, 
egy ilyen feleség jövőbeni munkaerőpiaci karrierlehetőségei és ennek megfelelően 
kereseti erőforrásai meglehetősen alacsonyak). Ugyanakkor, a partnerek közötti ha
tékony feladatmegosztás azt kívánja, hogy e mellé az alacsony munkaerőpiaci haté
konyságú feleség mellé egy magas keresetű férfi kerüljön, akinek a foglalkozási 
kilátásai biztosítják a háztartás jövőbeli jövedelmi helyzetét. Becker szerint egy 
ilyen típusú feladatmegosztás tudja a leghatékonyan növeli a házasság „össznye- 
reségét” . Vagyis, mind a párt kereső férfiak, mind a partnert kereső nők számára az a 
legracionálisabb megoldás, ha munkapiaci, foglalkozási jellemzőiket tekintve „nega
tívan” (heterogám módon) házasodnak. Az empirikus eredmények azonban ellent
mondanak ennek az elméleti feltevésnek. Ezek szerint, a párválasztásnál ugyan min
dig is nagyobb szerepet játszott az iskolázottság, mint a gazdasági-munkaerő-piaci 
státus, ugyanakkor, a párokra foglalkozási pozíciójuk szerint is inkább a hasonlóság 
mintsem a különbözőség a jellemző (Hope 1972; Hout 1982; Kalmijn 1994).

Összefoglalva, mind magát a házasodási hajlandóságot, mind a partnerszelekciós 
mintákat tekintve az eddig végzett empirikus kutatások eredményei megcáfolták a 
„klasszikus” közgazdaságtani családelmélet tételeit. Viszont ha ez így van, akkor 
milyen más elméleti érvelés állítható a beckeri megközelítés helyébe? Kalmijn 
(1994) az úgynevezett „gazdasági verseny" hipotézist javasolja, amely szerint a há
zasulandók olyan párt keresnek maguknak, aki foglalkozási pozícióját illetően jobb 
náluk. Eszerint, a magas státusú nőtlen férfiak, illetve hajadon nők kapják a legtöbb 
házassági felkérést, hiszen ők a legvonzóbb partnerek. Emellett náluk a legvalószí
nűbb, hogy saját házassági ajánlataik elfogadást nyernek, megint csak kedvező 
munkaerőpiaci pozíciójukból következően. Vagyis, a foglalkozási hierarchia tetején 
lévőknél, egyrészt, nagyobb magának a házasságkötésnek a valószínűsége, mint a 
kevésbé előnyös státusúaknái; másrészt, az esetek többségében egymást választják 
házastársul. Mindez „pozitív” homogámiát eredményez a foglalkozási struktúra leg
kedvezőbb pozícióiban. Ugyanakkor „pozitív” homogámia várható a foglalkozási 
hierarchia másik végén, a legrosszabb státusúaknái is. Ami abból következik, hogy 
az ide tartozó férfiak és nők „egymáshoz ragadnak”, mivel egyikük sem tud felkí
nálni vonzó karrierkilátásokat. Kalmijn a gazdasági versenyhelyzeten alapuló part
nerszelekciót „vertikális kizárásnak” nevezi, hiszen az alacsony státusú csoportok 
nem azért homogámok, mert nem keresik/keresnék a házasodás lehetőségét a maga
sabb pozíciókban lévőkkel -  a kulturális hasonlóságon nyugvó párválasztás esetében 
ez a helyzet - ,  hanem azért, mert ki vannak zárva az ilyen típusú házasságokból, 
előnytelen munkaerőpiaci, foglalkozási kilátásaik miatt.
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Változnak-e a házassági minták az egyéni életútban?

Az előzőekben a házassági viselkedés lehetséges determinánsainak a „főhatásaira” 
vonatkozóan ismertettük a legfontosabb elméleti megközelítéseket és az azokból 
adódó hipotéziseket. Azonban, mind az eddigi empirikus kutatások, mind az elmé
leti okfejtések arra hívják fel a figyelmet, hogy a különböző magyarázó tényezők 
házassági mintákat befolyásoló szerepét nem tekinthetjük állandónak sem az életút
ban, sem a történeti időben. Egyes tanulmányok a származás hatásának életútbeli 
változását emelik ki. Ezek szerint, minél későbbi a házasságkötés, annál kevésbé 
befolyásolja azt a szülői háttér, és ez igaz mind a nőkre (W aite-Spitze 1981), mind a 
férfiakra (Goldscheider-W aite 1986; Cooney-Hogan, 1991). Részben ugyanezek, 
részben más kutatások (Oppenheimer-Kalmijn-Lim 1997) arra is rávilágítanak, 
hogy a származás magyarázó erejének csökkenésével párhuzamosan növekszik a 
különböző „teljesítményfaktorok”, például a munkaerőpiaci státus, házasságkötési 
valószínűséget meghatározó súlya. Az elemzések tanulsága szerint nemcsak magát a 
házassági hajlandóságot, hanem a partnerszelekciós mechanizmust meghatározó 
tényezők szerepe is változik az életútban. Qian (1998) azt tapasztalta az amerikai 
férfiak és nők házassági viszonyait vizsgálva, hogy minél idősebb korban történik a 
házasság, annál erősebb a partnerek iskolai végzettsége közötti kapcsolat. A foglal
kozási státust elemezve ugyanerre a következtetésre jutott Kalmijn (1994) is.

Az empirikus vizsgálódásokban tapasztalt, a származástól a teljesítményig mutató 
házassági minta jól belesimul a már többször említett keresési modellek vagy karri
ernyitási hipotézisek (Oppenheimer 1988, 1994; England-Farkas, 1986) elméleti 
kereteibe. A korai házasságkötések esetében a potenciális partnerek jövőbeni foglal
kozási, gazdasági karrierkilátásai kevésbé előrejelezhetők, aminek az az oka, hogy a 
munkaerőpiacra lépéskor a férfiak és nők egy része nem a „végleges” szakmájában, 
hanem valamilyen „átmeneti” foglalkozásban helyezkedik el (Bukodi, 1999a). Ez 
viszont azt jelenti, hogy ezeknél a házasságoknál a szóbajöhető partnerek más attri
bútumaira kell támaszkodniuk a párt keresőknek. Ezek közül a lehetséges „bizony
talanságcsökkentő” tényezők közül az egyik legkézenfekvőbb a származás. A korai 
házasságoknál a származási erőforrások jelentősen befolyásolhatják a családalapítási 
szándékot, illetve ezekben az esetekben a „pozitív” származási homogámia valószí
nűsége jóval nagyobb, mint a későbbi életszakaszokban kötött házasságoknál. A ké
sőbbi partnerkapcsolatoknál éppen fordított a helyzet. Ekkorra már a munkaerőpiaci- 
foglalkozási státus az esetek többségében letisztult, többé-kevésbé biztosnak tekint
hető, amely alapján jó l előrejelezhető a jövőbeni karrierút. Vagyis, már nincs „szük
ség” a származás „bizonytalanság-csökkentő” szerepére, a partnert keresők saját erő
forrásaikra támaszkodva kötik házasságukat.

Az eddigiekben csak a származás és a foglalkozás szerepének elméletileg feltéte
lezett életútbeli változásáról volt szó, de vajon mit mondhatunk az iskolázottságról. 
Maré (1991) amerikai adatokat elemezve azt találta, hogy az iskola befejezése óta 
eltelt idő hosszának növekedésével csökken a képzettségi alapú házassági 
homogámia erőssége. Ennek legfőbb okaként az iskolának mint házassági „piacnak” 
a hatékony működését emelte ki. Az oktatási intézmények -  főleg a főiskolák és az 
egyetemek -  mintegy „összegyűjtik” a potenciális partnereket, lehetőséget teremtve 
arra, hogy az azonos iskolázottságú férfiak es nők egymással találkozzanak. Azon-
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ban ha valaki az oktatásból való kilépést közvetlenül követően nem köt házasságot, 
akkor a későbbiekben egyre kisebb esélye lesz arra, hogy azonos iskolázottsági cso
portba tartozóval találkozzék, egyszerűen azért, mert az iskolai „beágyazottságot” 
felváltja a munkaerőpiaci „beágyazottság”. Vagyis, a mare-i logikát követve, minél 
későbbi életkorra tolódik a házasság, annál kevésbe befolyásolja az iskolázottság, 
annál alacsonyabb a végzettség alapú hasonlóság a partnerek között. (Nemrégiben, 
német házassági táblákat elemezve ugyanerre a következtetésre jutott Blossfeld, 
Timm és Dasko [1997] is.) Ugyanakkor, a magyar adatokon végzett eddigi elemzé
sek némileg ellentmondanak ennek az életkori trendnek -  legalábbis a férfiaknál 
(Bukódi-Róbert 1999a, Bukodi 1999b). Ezek szerint, az iskolázottsági alapú part
nerszelekció valóban csökken a nappali tagozatos képzés befejezését követő néhány 
évben, azonban, a későbbi életkorokban kötött házasságoknál ismét felerősödik. Mi 
lehet ennek az oka? Ahogyan arról már többször is volt szó, minél inkább halasztott 
a házasság, annál biztosabbak gazdasági alapjai, ami a partnerek „letisztultabb”, 
„kiszámíthatóbb” munkaerőpiaci státusából adódik. Ez viszont azt is jelenti, hogy a 
későbbi életszakaszokban erősebb a kapcsolat az iskolázottságban megjelenő hu
mántőke-beruházás és a foglalkozási pozíció között. Azaz, a munkaerőpiac nemcsak 
a hasonló foglalkozású, de a hasonló iskolázottságú potenciális házasfeleket is „ösz- 
szehozza”, ezzel növelve a „pozitív” képzettségi házasodás (nagyfokú homogámia) 
valószínűségét (is).

Változnak-e a házassági minták a történeti időben?

Néhány szerző nemcsak az életkori trendek, de a történeti változások elemzésekor is 
a partnerszelekció „többdimenziós” voltára hívta fel a figyelmet (Blau-Duncan 
1967; Kalmijn 1991; Uunk 1996). Ha a házastársak közötti hasonlóság alapja első
sorban a származás, akkor a társadalom „aszkriptív”-orientációjúnak tekinthető, míg 
ha a partnerszelekció inkább az iskolázottság vagy a foglalkozási státus figyelembe 
vételével történik, akkor teljesítménycentrikusnak mondható. A különböző országok 
•empirikus vizsgálatai -  amelyek többsége szintén a fentebbi szerzők nevéhez kötő
dik -  egyértelműen egy olyan történeti trend érvényességét jelezték, amely szerint a 
házastárs kiválasztásánál a hangsúly a családi háttérről egyre inkább az egyéni telje
sítmény-faktorokra tevődik át.

A magyar adatokon végzett eddigi elemzések eredményei némileg ellentmondá
sosak ebből a szempontból. Uunk, Ganzeboom és Róbert (1996) egymással párhu
zamosan vizsgálták a származási és az iskolázottsági homogámia időbeli alakulását. 
Eredményeik szerint 1930 és 1979 között lényegesen visszaesett azon párok aránya, 
akik családi hátterük szerint hasonlónak voltak mondhatók. Ugyanakkor, az iskolai 
végzettség szerepnövekedése nem volt lineáris, inkább egy U-görbét mutatott: 1960- 
ig csökkent a jelentősége, majd azután egyértelműen növekedett. A szerzők végkö
vetkeztetése ennek ellenére az volt, hogy Magyarországon a partnerszelekció alapján 
(is) igazolódott a származástól a teljesítményig mutató modernizációs tendencia. 
Ennek némileg ellentmond Ultee és Luijkx (1990) kutatása, amely szerint a fejlett 
társadalmak legtöbbjében -  köztük Magyarországon is -  visszaesett a házastársak 
iskolázottsága közötti asszociáció mértéke az elmúlt időszakban.
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A partnerszelekció „többdimenzióssága” nemcsak a származás és az iskolázottság 
viszonylatában, de az iskolai végzettség és a foglalkozási státus összefüggésében is 
értelmezhető. Kalmijn (1994) szerint -  ahogyan a szülői háttér alapján történő pár- 
választást felváltotta a képzettség alapú homogámia a fejlett társadalmakban úgy 
az is felvethető, hogy a legutóbbi időszakban az iskolázottság szerinti partnerszelek
ció átadja a helyét a munkaerőpiaci pozíción nyugvó házasodásnak. Kalmijn ezen 
hipotézise igazolást is nyert -  legalábbis az Egyesült Államok népszámlálási adatait 
elemezve. E szerint, 1970 és 1980 között az iskolai végzettséggel mért kulturális 
homogámiával összehasonlításban jelentősen megemelkedett a foglalkozás alapú 
házasodás valószínűsége -  habár a párválasztásban a domináns szerepet még mindig 
a képzettség játszotta. Szintén a gazdasági dimenzió növekvő fontosságára utal, 
hogy nemcsak a partnerszelekció mintáját, de magának a házasodásnak a valószínű
ségét is egyre nagyobb mértékben befolyásolja a párt keresők munkaeröpiaci státusa 
-  legalábbis a nyugati társadalmakban. Sweeney (1997) -  szintén amerikai adatokat 
elemezve -  azt találta, hogy minél magasabb presztízsű foglalkozásban dolgozik egy 
nő, annál valószínűbb, hogy férjhez megy, és ennek a kapcsolatnak az erőssége a 
fiatalabbaknál jóval nagyobbnak mutatkozott, mint az idősebbeknél.

Milyen elméleti magyarázatokat találhatunk a fentebb említett empirikus eredmé
nyekre, illetve milyen hipotéziseket fogalmazhatunk meg a házassági minták törté
neti változására vonatkozóan? Induljunk ki ismét a Kalmijn (1994) által javasolt 
„versenyelméletből”, amely szerint a házastársat keresők érdeke a lehető „legjobb’" 
partner megtalálása. E megközelítés alapján az várható, hogy minél modernizáltabb 
a társadalom, annál nagyobb a „teljesítmény”-faktorokon -  az iskolázottságon és a 
foglalkozási státuson -  nyugvó homogámia, és annál inkább háttérbe szorul a szár
mazási paramétereken alapuló partnerszelekció. Ezen hipotézis alapja az az érvelés, 
amely szerint a különböző történeti időszakokban a „legjobb” partner megtalálása 
más és más egyéni jellemzők figyelembevételével valósítható meg. A tradicionális 
családi munkamegosztás idején, amikor a nők „értékét” elsősorban nem munkaerő
piaci potenciáljuk jelentette, a „legjobb” feleség megtalálásának záloga a hajadon 
nők származása volt; és az is magától értetődő, hogy azok a férfiak kapták a legtöbb 
házassági ajánlatot, akik a legkedvezőbb szülői hátteret tudták felmutatni. A nők is
kolázottságának és munkaerőpiaci részvételének növekedésével azonban a feleségek 
„értéke” egyre inkább foglalkozási, kereseti karrierkilátásaikban (is) rejlik, vagyis a 
partnerválasztásban a „származási versenyt” felváltja a „foglalkozási verseny” -  
hasonlóan az életkori ciklusoknál feltételezett trendhez. Az is prognosztizálható, 
hogy ez a tendencia a foglalkozási hierarchia tetején és a legalján jelentkezik a leg
hangsúlyosabban.

Az iskolai végzettséget tekintve szintén a partnerek közötti hasonlóság időbeli 
növekedése várható. Ezen hipotézis alapja az az érvelés, amely szerint a technológiai 
fejlődéssel párhuzamosan a foglalkozási státuselérés a származással szemben egyre 
inkább a képzettségen, a megszerzett emberi tőkén alapul (Treiman 1970). Ha vi
szont ez így van, akkor azoknak a házasulandóknak, akik szeretnék saját foglalkozá
si-gazdasági karrierlehetőségeiket maximalizálni, az az érdekük, hogy olyan partnert 
válasszanak maguknak, aki megfelelő mennyiségű és minőségű emberi tőkét tud 
számukra felajánlani, ezzel mintegy „meghosszabbítva” saját erőforrásaikat. Ebből
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viszont ismét csak az következik, hogy a legjobb iskolázottságúak igyekeznek egy
mást választani, míg a legrosszabb iskolázottságúak „egymáshoz ragadnak” .

A házassági piac jellemzői

A házassági viselkedést elemezve eddig csak az egyéni preferenciákról volt szó, 
ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ezeknek a preferenciáknak a megvalósítását befolyá
solják a házassági „piac” objektív korlátái. A demográfiai irodalomban ez az úgyne
vezett „két nem problémaként” ismert. Röviden ez azt jelenti, hogy a házasodási 
arányok a férfi és a női népesség életkori és egyéb szempontú (pl. iskolázottsági) 
összetételétől függenek (Schoen 1983, 1986). Például, az egyetemet végzett férfiak 
hiába preferálnának szintén egyetemi diplomás nőket mint partnereket, ha nincs 
megfelelő számú házasodási korú egyetemi végzettségű nő a házassági „piacon”. 
Ebben az esetben -  eredeti szándékuk ellenére -  kénytelenek „lefelé” házasodni, 
vagyis más iskolázottsági csoportból választani maguknak feleséget. Magyarorszá
gon a férfiak és nők közötti iskolázottsági -  és ebből következően foglalkozási -  
különbségek jelentősen lecsökkentek az utóbbi évtizedekben (Bukodi 1995, 1999a). 
Amíg az ötvenes évek elején nagyon alacsony volt a nők között a diplomások ará
nya, addig mára már nőtöbblet mutatkozik ezen a területen. A középszintet illetően 
ugyan még ma is tetten érhető az a nem-specifikus iskolázási stratégia, amely szerint 
a szülők fiaikat inkább szakmunkásképzőben, lányaikat inkább középiskolában ta
níttatják tovább (Róbert 1991), de a két nem közötti ilyen irányú „szakadék” foko
zatosan szűkül. A növekvő képzettségi és foglalkozási hasonlóságnak az a követ
kezménye, hogy a partnert keresők preferenciáinak megvalósítását egyre kevésbé 
befolyásolják a házassági „piac” korlátái, és ez már önmagában is az erősödő iskolá
zottsági és foglalkozási homogámia irányába hat.

A házasulandók demográfiai összetételén túlmenően a partnerszelekciós mecha
nizmusok szempontjából fontos lehet a különböző „helyi” házassági piacok, kistér
ségek, szomszédságok népességstruktúrája is. Ahogyan Morgan (1981) is felhívta rá 
a figyelmet, amikor a nőtlen férfiak és a hajadon nők partnert keresnek maguknak, 
az esetek egy részében a meglehetősen szegregált, „helyi” házassági „piacon” mo
zognak. Ebből következően nagy valószínűséggel olyan házastársat találnak, aki a 
különböző társadalmi jellemzőit (származását, iskolázottságát, foglalkozását) tekint
ve hozzájuk hasonló. Azonban a modernizációt, az iparosodást a földrajzi mobilitás 
növekedését, a társadalmi rétegszerkezet átalakulása követi. Ennek következtében az 
egyéneknek egyre nagyobb lehetőségük adódik arra, hogy ne csak a saját társadalmi 
csoportjukba tartozókkal találkozzanak, ami viszont a házassági homogámia csök
kenésének az irányába hathat. A földrajzi közelség -  a nagymértékű társadalmi 
átrétegződés ellenére -  Magyarországon is jelentős szerepet játszik a párválasz
tásban. A hetvenes évek adatai szerint a házasságot kötők mintegy 60 százaléka a 
házasságkötés előtt ugyanazon a településen lakott, ez az arányszám valamivel ma
gasabb a városokban, mint a községekben (Cseh-Szombathy 1979). Ugyanakkor, 
Cseh-Szombathy arra hívja fel a figyelmet, hogy „...a lakóhely szerinti kiválasz
tás valójában a társadalmilag hasonló csoportbeli kiválasztását jelenti; a térbeli kö
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zelség miatti találkozás nagyobb valószínűsége csak másodlagos szerepet já t
sz ik u l 979: 115).

Összefoglalás

A házasodási döntéseket, mintákat elemezve a kutatók olyan kérdésekre keresnek 
választ, mint a) milyen mértékben „hajlamosak” a különböző származású, iskolá- 
zottságú, foglalkozási státusú (potenciális) férjek, feleségek arra, hogy hasonló tár
sadalmi paraméterekkel rendelkező partnereket válasszanak; b) vajon változnak-e 
ezek a házasodási minták az életútban; c) van-e valamilyen különbség a különböző 
történeti időszakok partnerszelekciós mechanizmusai között; d) eltérnek-e egymás
tól a férfiak és nők párválasztási preferenciái. Tanulmányomban az ezen kutatási 
problémákra vonatkozó hipotézisek elméleti hátterét próbáltam -  legalábbis részben 
— felvázolni. Az alábbi táblázat ezeket a teoretikus megközelítéseket és a belőlük 
következő hipotéziseket foglalja össze.

Klasszikus csere
elméletek 

(Parsons, Becker)

Gazdasági verseny vagy 
erőforrás-maximalizáló elméletek 

(Kalmijn, Oppenheimer)
A (potenciális) feleség hasonló (pozitív azonos vagy jobb
származási helyzete homogámia) (pozitív homogámia
a férjhez képest vagy felfelé házasodás)

Származási homogámia nincs kitüntettett csökkenő
életútbeli változása változás

Származási homogámia nincs kitüntetett csökkenő
időbeli változása változás

A (potenciális) feleség hasonló (pozitív azonos vagy jobb
iskolázottsága homogámia) (pozitív homogámia
a férjhez képest vagy felfelé házasodás)

Iskolai homogámia élet- nincs kitüntettett U-alakú görbe (az iskola elvégzése
útbeii változása változás után csökken, majd ismét emelkedik)

Iskolai homogámia idő- nincs kitüntetett növekvő
beli változása változás

A (potenciális) feleség rosszabb (negatív azonos vagy jobb
foglalkozási státusa homogámia) (pozitív homogámia
a férjhez képest vagy felfelé házasodás)

Foglalkozási homogámia nincs kitüntettett növekvő
életútbeli változása változás

Foglalkozási homogámia nincs kitüntetett növekvő
időbeli változása változás

A házassági preferenciák vonatkozásában alapvetően kétféle elméleti irányvonal 
hipotéziseire koncentráltam. Egyrészt, az úgynevezett ,,csereelméletek" (Parsons
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1942, 1949; Becker 1974, 1981) jellemzőit, másrészt, az erőforrásmaximalizáló 
megközelítés (Kalmijn 1991, 1994; Oppenheimer 1994, 1997) feltevéseit vettem 
számba. Amint az az előzőekből kiderült, a kétféle elméleti okfejtés részben külön
böző hipotézisekhez vezet a nőtlen férfiak és a hajadon nők házassági mintáit illető
en. Amíg az előbbi esetben a hangsúly a munkáknak, a feladatoknak a családon/ház- 
tartáson belüli lehető legteljesebb specializációján van, addig az utóbbi megközelítés 
értelmében a házasulandók olyan partnert igyekeznek választani, akinek a státusa 
semmiképpen sem rosszabb, mint az övék, ily módon biztosítva mind a háztartás 
egésze, mind a háztartást alkotó személyek „nyereségfüggvényének” maximumát. 
Ezek után az empirikus munkára vár annak meghatározása, vajon Magyarországon a 
„klasszikus” családmodell által feltételezett házassági minták érvényesülnek-e in
kább vagy a házassági viselkedés jobban megragadható az erőforrás-maximalizáló 
megközelítés érveivel.
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Moksony Ferenc: G o n d o la to k  és adatok: T ársadalom tudom án yi 
e lm éle tek  em pirikus e llen őrzése  
(Budapest: Osiris Kiadó, 1999)

Nem hagyományos értelemben vett módszertani könyvet tart a kezében az olvasó 
Moksony Ferenc művét lapozgatván. Több okból újszerű a könyv. Talán a legfonto
sabb jellemzője, hogy nem unalmas. Krimiken nevelkedett ifjú olvasók által is érté
kelhető és érzékelhető feszültség uralkodik az oldalakon: a konzekvens és logikus 
gondolkodás feszültsége. Életszerű és egyszerű problémák tárgyalásán keresztül 
mutatja be a szerző, hogy mennyire elégtelen és haszontalan a matematikai statiszti
kában való jártasság, ha nem párosul a modellépítés szabályainak ismeretével, és a 
kétkedés felfedezésekre sarkalló attitűdjével.

A könyv alapos áttanulmányozása felkészítő edzést jelent a leendő (esetleg az 
empirikus társadalomtudományokat bizonyos módszertani hiátusokkal művelő mai) 
kutatók számára. A fejezeteket tagoló önálló gondolkodást igénylő kérdések, a feje
zetek végén szereplő feladatok jól szimulálják az „éles” helyzetekben felmerülő 
problémákat, és hatékonyan fejlesztik az olvasóban a kétkedési potenciált.

Újszerű a könyv szerkezete is. A hagyományos módszertani művek először ala
posan tárgyalnak egy adott módszert -  néha kevéssé egzakt módon, hogy ne rettent
sék el a társadalomkutatók azon részét, amely kifejezetten lebénul, ha egy kétszeres 
szumma jelet lát, néha matematikai statisztikailag abszolút korrekt módon, de semmi 
empátiát nem mutatva azon olvasók iránt, akik nem hallgattak legalább tíz félévet 
valamelyik egyetem matematika szakán. Ezek a hagyományos könyvek a módszer 
kimerítő tárgyalása után bemutatnak egy konkrét társadalomtudományi problémát, 
amelyen az adott módszer alkalmazható. Mindenki tudja persze, hogy az ember nem 
egy módszerhez keres témát, hanem egy probléma megoldásához keres módszert. 
Moksony Ferenc könyvének szerkezete viszont gondolkodási folyamatokon kalau
zolja keresztül az olvasót. Arra tanít, hogy az elméletalkotás- hipotézisalkotás- 
te sz t- következtetés négyes lépcsőjén nem egyszer, hanem többször is végig kell 
lépkednünk, ha érvényes választ keresünk. Miközben bejáratja az olvasóval e lép
csőfokokat, figyelmeztet a rossz lépések veszélyeire, s szinte észrevétlenül megta
nítja a Lazarsfeld-paradigma lényegét, a hipotézisvizsgálatok logikáját, a lineáris 
regresszióelemzés alapjait és ami a legfontosabb: megmutatja a logikus gondolkodás 
tiszta szépségét.

A könyv öt fejezetből áll. Az első fejezet a Lazarsfeld-paradigma egyszerűsített 
változatát mutatja be anélkül, hogy bármiféle matematikai-statisztikai előképzettsé-
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get feltételezne az olvasóról. Egyszerű példával (arra a kérdésre keresi a választ, 
hogy miért neurotikusabbak a nők, mint a férfiak) mutatja be, hogy a kétdimenziós 
gondolkodás tévútra vezethet. Az alternatív magyarázatok fogalmának bevezetése 
közelebb viszi az olvasót a hipotézisvizsgálatok logikájának -  későbbi fejezetben 
részletesen tárgyalt -  megértéséhez. A fejezet további példái (az Alzheimer-kór, 
valamint a továbbtanulási esélyek társadalmi különbségei) a tapasztalati következ
mények kiválasztásának problémáját, a döntő kísérlet helyes végrehajtásának mene
tét mutatják be. Mivel egy jelenség magyarázata sokféleképpen lehetséges, és a ma
gyarázó modellek felépítésének kulcskérdése, hogy milyen feltételek mellett fogad
juk el a magyarázatot, a szerző a második fejezetet is ennek a problémának szenteli. 
Durkheim az öngyilkosság lehetséges magyarázatait megtartó-elvető gondolkodási 
stratégiájának bemutatásán keresztül újra hangsúlyozza, hogy „miért”-ekre nem úgy 
keressük a választ, hogy egy lehetséges magyarázat helytállóságát teszteljük, hanem 
a lehetséges magyarázatok sokaságából próbáljuk kiválasztani azt/azokat, amelyek
nek „valóságos” szerepe van a jelenség alakulásában.

A harmadik fejezet az empirikus társadalomtudományokban szokásosan használt 
fogalomnak, a változók közötti kapcsolatok mérésének szentelte a szerző. A fejezet 
nem tér ki a változók közötti asszociációk valamennyi mérőszámának ismertetésére, 
hanem csak a lineáris regressziós modellekkel foglalkozik. Moksony Ferenc a füg
getlen változók hatásának két típusát különbözteti meg: a feltétel nélküli és az inte
rakciós hatást. Az interakció fogalma a hagyományos módszertani megközelítésben 
a többváltozós variancia-analízishez kötött, és azt jelenti, hogy az egyik független 
változó másként és másként hat a magyarázandó változóra akkor, ha a második füg
getlen változó különböző kategóriái mentén vizsgáljuk a hatást. Ezt a kereszthatást 
nevezik interakciónak.

Az interakciós hatás megértése nagyon fontos eleme a magyarázó modellek ke
zelésének, talán szerencsésebb lett volna, ha nem egy regressziós elemzésben talál
kozhat először az olvasó az interakciós hatás számszerűsítésével, vagy legalább nem 
tekinti a szerző magától értetődőnek, hogy az interakciós hatás elkülönítésére a két 
független változó szorzataként definiált új változó alkalmas.

Ebben a fejezetben már szükségképpen találkozhat az olvasó képletekkel, leve
zetésekkel, de ezek bonyolultsága soha nem haladja meg a szükséges mértéket, s az 
ábrák, valamint a magyarázatok biztosítják a viszonylag könnyű megértést. Igen 
hasznos a nem numerikus- (nem intervallum, illetve aránymérő mérési szintű) füg
getlen változók „beengedése” a regressziós modellbe. Mind a dummy-zás, mind a 
hatáskódolás világos tárgyalása érthetővé teszi az alacsonyabb mérési szintű füg
getlen változók bevonásának megengedhetőségét. Talán egy elágazás lehetett volna 
még hasznos a regresszióelemzést a gyakorlatban is használni kívánók számára: 
megmutatni, hogy mit lehet kezdeni például egy 18 kategóriából álló foglalkozás
változóval, mint független változóval, s ilyen esetekben a dummy-zás után előálló 
17 változós modell interpretálása milyen nehézségeket jelenthet. Ennek kapcsán 
talán a reziduálisok elemzése, a megmagyarázatlan heterogenitás átemelése egy 
kategoriális változókat is jól tűrő modellbe, hasznos lett volna.

A szerző a regresszió kapcsán egy sor a „berakom a változókat az SPSS-be, aztán 
leírom, mi van az outputban” rugóra járó „elemzés” rossz beidegződéseivel és vé- 
giggondolatlanságával is leszámol. А В kontra béta együtthatók, valamint a deter-
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minációs együttható lehetséges értelmezései arra mindenképpen alkalmasak, hogy 
újra felhívják a figyelmet arra, hogy a legbonyolultabb többváltozós elemzés sem 
pótolhatja a logikus gondolkodást. A regressziós elemzésekben járatlan olvasó 
azonban jól teszi, ha szerző által kritizált elemzési logikával is alaposabban megis
merkedik, és a konkrét kérdésfeltevés függvényében dönt az egyes mutatók haszná
latáról és interpretációjáról.

A fejezetet záró függelék nehéz feladatra vállalkozik. Meg akarja ismertetni az 
olvasóval a Windows alapú SPSS programcsomag használatának alapelemeit. Ha a 
cél valóban az, hogy az SPSS-t soha nem látott olvasó is alkalmassá váljék a prog
ram használatára, akkor nagyon eltökélt olvasókat feltételez a szerző. Az SPSS 
használatát bemutató rész ugyanis egy sor olyan eljárást, paramétert (eloszlások fer- 
desége, alakja, quintilisek, kereszttáblák) is felvillant, amelyeket -  ismertnek felté
telezve -  nem tárgyal a szerző az előző fejezetekben. Ha viszont a függeléknek csak 
az a funkciója, hogy a regresszióelemzés futtatásához adjon segítséget, a' kor a prog
ramcsomagra vonatkozó alapvető információk feleslegesek.

A negyedik fejezet az elméletalkotás-operacionalizálás-hipotézistesztelés-követ- 
keztetés négyes egységéből az utolsó kettőt tárgyalja. A hipotézis vizsgálatok logi
káját (a null-hipotézis, az elsőfajú hiba, a szignifikanciaszint definícióját) közérthe
tően tárgyalja a szerző, talán az alternatív magyaráz?, tok-másod fajú hiba-elsőfajú 
hiba logikai láncolatán érdemes lett volna didaktikai megfontolásokból újra végig
kalauzolni az olvasót. Ide kívánkozik az a kritikai megjegyzés is, hogy a könyvet 
záró „Fogalmak magyarázata” részben nem szerencsés az átfogóbb jelentésű null- 
hipotézis, P-érték fogalmakat csak a regresszióelemzés terminológiájában definiálni, 
mert a járatlan olvasó könnyen megtéveszthető.

Az utolsó fejezet a Szupressorhalások címet "viseli. Earl Babbie a „Survey 
Research Methods” című könyvében (Wadsworth Publishing Company, Inc. 
Belmont, 1973.) a 293. oldalon a Lazarsfeld-paradigma kapcsán definiálja a 
szupresszor és a torzító változó fogalmát. Babbie terminológiájában a szupressor 
változó elfedi (to conceal) a változók közötti kapcsolatot, míg a torzító (distorter) 
változó ellenkező előjelűre változtatja a két \áltozó közötti kapcsolatot. Moksony 
Ferencnek alapjában véve igaza van, amikor a szupresszorhatás egyik fajtájaként 
mutatja be a két eredeti változó közötti kapcsolat előjelének megváltozását, de talán 
amellett is szólnak érvek, hogy a társadalomtudományok egyikében, a szociológiá
ban több egyetemen is tankönyvként funkcionáló mű terminológiájára is érdemes 
tekintettel lenni. Ez az észrevétel természetesen, semmit sem von le a fejezet érté
keiből. A könyv utolsó fejezete éppen úgy a több dimenzióban való gondolkodásra 
és a kapott eredmények érvényessége feletti töprengés fontosságára tanít, mint az 
előző fejezetek.

A könyvet a gördülékeny fogalmazás, a fejezeteket megszakító személyes hang
vételű, önálló gondolkodásra késztető kérdések még inkább kiemelik a modellépí
tés-adatkezelés témájában fellelhető müvek sorából. A társadalomtudományok iránt 
érdeklődők helyében én alaposan végig olvasnám a könyvet.
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Balogh István-K arácsony  András: Német társadalomelméletek:
Témák és trendek 1950-től napjainkig 
(Budapest: B alassi Kiadó, 2000.)

A magyar társadalomtudományi szakirodalom nem bővelkedik elméleti igényű mo
nográfiákban. Örömmel vehetjük tudomásul, hogy egy politológus és egy szocioló
gus közös erőfeszítéséből most megjelent egy rendkívül színvonalas könyv, amely 
remélhetőleg jelentősen hozzá fog járulni társadalomtudományi műveltségünk teo
retikus alapjainak megteremtéséhez, megerősítéséhez. Balogh István és Karácsony 
András nem kevesebbre vállalkoznak, mint arra, hogy áttekintsék és elemezzék 
mindazon irányzatokat, amelyek a német társadalomtudományi gondolkodásban a 
XX. század második felében jelentkeztek. Munkájuk módszertani-szerkezeti sajátos
sága abban foglalható össze, hogy nem időrendben és nem szerzők szerint tárgyalják 
a hatalmas ismeretanyagot, hanem problémakörök mentén rendezik el és veszik gór
cső alá az általuk kiválasztott kutatók, gondolkodók teljesítményeit.

A majdnem ötszáz oldalas mű részletes ismertetésére és értékelésére természete
sen nem vállalkozhatom. Ezért inkább a koncepciójukra igyekszem felhívni a fi
gyelmet, amely egy rendkívül erőteljes szakmai kihívást fogalmaz meg. Álláspont
juk szerint a német teoretikus szakirodalom történeti áttekintése és elemzése igazolja 
azt a tendenciát, hogy a társadalomelmélet önálló tudománnyá válik, miközben egy
felől leválik a filozófiáról, másfelől a szociológiáról. A filozófiáról történő elsza
kadás ténye talán nem is meglepő, hiszen -  Arisztotelésztől kezdve -  a filozófia 
egész története ezt a tendenciát igazolja. A szociológia viszont hagyományosan ma
ga a „társadalomtudomány”. Az „elméleti szociológia”, vagy a „szociológia elméle
te” pedig éppen a társadalom elméleti értékű általánosításait hivatott teoretikus ke
retbe foglalni. Szerzőink viszont azt állítják, hogy az empirikus, tényszolgáltató szo
ciológia mindinkább elszakad a „szocialitás” (emberi kapcsolatok) elméleti prob
lémáitól, ezért szükség van a szociológiától immár különböző „társadalomtudo
mányra” . Ennek meghatározását talán legpontosabban alábbi gondolataik fejezik ki: 
„ ...a  társadalomelméletek körébe tartozónak tekintjük a társadalomra vonatkozó 
rendszerezett ismereteknek és elemzéseknek azt a területét, ahol az emberek közötti 
interakciók hálózatát és a közösségek belső, valamint egymás közötti kapcsolatrend
szerét a szocialitás sui generis terrénumának tekintik, és amelynek keretében ennek 
jellegére, dinamikájára, feszültségeinek mibenlétére nézve kérdéseket fogalmaznak 
meg, majd ezekre a kérdésekre makroszintű hipotézisek segítségével, valamint e 
hipotézisek logikai ellenőrzésével és empirikus hivatkozásokkal igyekeznek vála
szolni” (19. old.).

Ezzel a definícióval két irányban határolódnak el szerzőink a „társadalomelmélet” 
más felfogásaitól. Egyfelől nem „metaelméletként” tárgyalják, amely a különböző 
társadalomtudományi diszciplínák összessége lenne. Másfelől nem kezelik úgy, 
mintha a társadalomelmélet az általános tudományelmélet része lenne. Bár mindkét 
megközelítésnek vannak hívei, könyvükben mégiscsak azokat az elméleti konstruk
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ciókat sorolják a „társadalomelmélet” fogalmába, amelyeket a társadalomnak mint 
sajátos és önálló világnak az elméleti megalapozására és magyarázatára hoztak létre.

Balogh és Karácsony természetesen elismerik a szociológia és a társadalomel
mélet kapcsolatát, sőt átfedéseit, mégis amellett érvelnek, hogy az utóbbi önálló tu
dásterületté fejlődik ki. Tételüket elsősorban azzal támasztják alá, hogy a szocioló
gia egyre inkább empirikus kutatásokkal foglalkozik, amely művelőiben csökkenti 
az elmélet iránti igényt. Könyvükben azt igazolják, hogy a német filozófiában vi
szonylag korán lezajlott a társadalomtudományok és a természettudományok mód
szertani szempontú megkülönböztetése (újkantiánus bádeni iskola). A történetiség 
módszertani szempontjainak a kiemelése, az elmélettörténeti tradíciók újragondolá
sa, a kutatók kultúraközi tapasztalatai, a társadalom kritikai érzékenység mind je l
lemzi a második világháború utáni német gondolkodást, s e tulajdonságok önálló 
társadalomelmélet építésére ösztönözték a német gondolkodókat. Jellemző, hogy a 
német „Gesellschaftstheorie” megjelölést újabban az angolszász-latin gyökerű 
„Sozialtheorie” fogalma váltja fel. A terminológia változásában -  mondják a szerzők
-  a társadalom felfogásának gyökeres átalakulása fejeződik ki: „A társadalom fo
galma immár nem a totalitás filozófiai kategóriájára épül, hanem az emberek közötti 
társadalmi interakciók és kommunikációk hálózatára és szerveződéseire.” (25. old.)

Jómagam úgy vélem, hogy felfogásukat jó l támasztja alá maga a társadalomról 
való német gondolkodás története, amely maga is legszívesebben társadalomelmé
letként definiálja önmagát. Talán azon elgondolkodhatnánk, hogy a „társadalomel
mélet” és a „szociológia” a megismerés azonos szintjén álló fogalmak-e? Baloghék 
ugyanis diszciplínának tekintik a keletkezőfélben lévő társadalomelméletet. De va
jon egy „tudományág” (diszciplína) lehet-e „tiszta” elmélet? Egy diszciplína nem 
áll-e egyfelől empirikus tényekből és tapasztalatokból, másfelől ezek elméleti általá
nosításából? Ha így van, akkor a szociológia nem felel-e meg mégis ezeknek a kö
vetelményeknek? Lehet-e ekkor a szociológia elmélete a társadalom elmélete? Ha 
persze a szociológiának nincs elmélete (ez megvizsgálandó probléma), akkor szük
ség van egy társadalomelméletre is. De ekkor van-e ezen utóbbi diszciplínának saját 
empirikus alátámasztása, avagy a szociológia szolgáltatná hozzá az empíriát? És 
akkor még nem is beszéltünk a módszertanokról. Összegezve a problémát: lehet-e 
egy tudományág tisztára empirikus, vagy tisztára teoretikus? Avagy a diszciplínának 
nincs-e egyszerre és egy időben empirikus és teoretikus része, magva? Miután ma
gam is úgy látom, hogy a szociológia tények tekintetében „túldeterminált”, elmélet 
tekintetében „aluldeterminált”, nincs különösebben ellenemre egy -  akár önállósuló
-  elmélet kifejlesztése. De ha a társadalomelmélet és a szociológia vizsgálati tárgya 
azonos, (lévén e tárgy a „társadalom”), akkor a megkülönböztető jegyek tekinteté
ben még további finomításokra lenne szükség.

De fussunk át röviden a könyv szerkezetén és ne ragadjunk le egy tudományosz
tályozási problémánál! A szerzők (adott esetben Balogh István) a frankfurti iskola 
teljesítményével, a pozitivizmus-vita ismertetésével, a Habermas-Luhmann-vita 
kapcsán áttekintik a társadalomkritika esélyeit. (A „szerzők” kifejezés nem azt je 
lenti, hogy minden fejezetet együtt fogalmaztak volna. A fejezeteket külön írták, a 
könyv és nyilván a koncepciójuk közös.) Karácsony András a társadalomelmélet és 
a jog összefüggéseit elemzi igen invenciózusan egy másik fejezetben, ahol Schütz,
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Mead, Parsons, Münch, Schelsky, Luhmann és Habermas nézetei kerülnek összeve
tésre. A fő kérdés: alakítható-e a társadalom a jog eszközeivel? A tárgyalás vég
eredménye: a jog  társadalomelméleti „helyének” változó meghatározása.

A mü második része a modernség önellentmondásaira koncentrál. Ennek kereté
ben Balogh a folytonosság és korszakváltás, a cselekvés és a kommunikáció, vala
mint az ész és a racionalitás problémáit ismerteti és elemzi. Karácsony pedig a rend
szer, autopoiészisz és kommunikáció összefüggéseit tárgyalja. A szerzők közös ál
láspontja, hogy a modemitás saját alapjain belül ellentmondások léptek fel, amelyek 
nem is oldhatók meg a modernség keretein belül. Ezért a társadalomelméletnek a 
posztmodern kihívásra is válaszolni kell. Úgy érzékelem, hogy a szerzők -  ismerte
tett német teoretikusok nyomán -  nem értenek egyet azzal a felfogással, mintha a 
modernség után a posztmodemségnek kellene következnie. A modern versus poszt
modern vetélkedésétől a modernség megújulását várják, remélik. Ezért fogadják 
szimpátiával Urlich Beck „reflexív modernizáció” fogalmát, amely segíthet a mo
demitás belső ellentmondásainak feloldásában, leküzdésében. A posztmodem tehát 
nem egy új szakasz, hanem egy nem teljesen felvállalható attitűd, amely reagál a 
modernség válságtüneteire. Nagy részletességgel tárgyalják Parsons tanainak újab
ban kibontakozó németországi újraértelmezését. Úgy gondolják, hogy Parsons nyo
mán talán hidat lehet verni a cselekvéselmélet és a rendszerelmélet között. Számom
ra is az derül ki az elemzett szövegekből, hogy Parsons hatalmas elméleti teljesítmé
nye most vált igazán fontossám és nem akkor, amikor megfogalmazta. A világten
denciák úgy alakultak, hogy Parsons most lett igazán aktuális, amikor a modem tár
sadalom elméleti vizsgálata immár halaszthatatlan feladattá vált. A parsons- 
recepciókat, (amelyek közül talán a Münch-megközelítés a legizgalmasabb) a német 
konstruktivizmus, Luhmann és Habermas rendszerelmélete, Hans Jonas kreatív cse
lekvés-fogalma, valamint a racionalitások -  köztük a médium-racionalitás -  megvi
tatása követi, illetve egészíti ki. A modernség problematikáját láthatóan három fő 
kérdéskör tárgyalása köré csoportosítják. Először a társadalmi változás izgatja őket 
és azt kutatják, vajon van-e koncepcionális hangsúlyeltolódás e tekintetben. Az 
elemzett szerzők és szövegek arra mutatnak, hogy a tendencia a forradalmi társada
lomkritikától a reformprojektek intézményesüléséig terjed. A másik elméleti vonu
latot a cselekvéselmélet és a rendszerelmélet paradigmáinak folyamatos ütközése és 
kapcsolata képviseli. (Jól ismerjük, hogy a különböző fogalompárok használatával, 
de lényegében a „rendszervilág” és az „életvilág” közötti ellentmondással már hosz- 
szú ideje birkóznak a legjobb német teoretikusok.)

A könyvön áthúzódó harmadik markáns tendencia a felvilágosodás „örökzöld” 
hagyományából ered: a szubjektum-objektum viszony (a racionalitás problematika) 
alapvető változása. Eme kérdéskörnek a vizsgálata nagyon jól hasznosítható a mo
dernség gyökeresen új szemléletű megközelítésében. E ponton igen tartalmasnak és 
innovatívnak tarthatók Wolfgang Schluchter gondolatai, akit talán hazánkban még 
kevésbé ismernek. Schluchter -  Max Weber vallásszociológiájának újraértelmezésé
re is építve -  új társadalomelméleti szintézis megalapozását kísérli meg.

A könyv nem könnyű olvasmány. De aki szereti a szellemi izgalmakat, nagy ér
deklődéssel és nem kevés tanulsággal fogja tanulmányozni.



Kelemen Katalin

G azdasági szereplők és a helyi társadalom  
Levelek i M agdolna: A bomlás virágai.
-  Gazdaságszociológiai írások (1988-1998)
(V eszprém : V eszprém i Egyetem i Kiadó 1999)

Vonzó, egyszersmind nehéz helyzetben van az, aki gazdaságszociológiával foglal
kozik manapság Magyarországon.

Vonzó a gazdaságszociológus helyzete -  aki a piaci környezeten túl a társadalmi 
feltételeket is megjelenítve alkalmazza a szociológia gondolkodásmódját a gazda
ságra - ,  mert újabbnál újabb problémák, kérdések felvetésére nyílik lehetősége.

Másrészt nagyon nehéz, mert azzal a kihívással kell szembenéznie, hogy változó 
társadalmi, gazdasági körülmények között, mikro és makroszintet összekapcsolva 
találja meg az utat az univerzális magyarázatok és a historicizmus között, feldolgoz
va az esetlegesség magas fokát (Granovetter 1994).

Leveleki Magdolna írásaiból érződik, hogy tudatában van e kihívásnak, s birtoká
ban a problémák iránti érzékenységnek.

A kötet címéből is kiderül, hogy 10 év termését veszi kézbe az olvasó -  s nem 
akármilyen évek történéseibe pillanthatunk be. Azonban nem különböző dátumú 
statikus képeket rakhatunk egymás mellé, hanem dinamikus elemzéseket. A változá
sok izgatják a szerzőt, illetve a gazdasági szereplők változásokra adott válaszai, kü
lönösen azoké, akiknek komoly kihívásokkal kell szembenézniük. Az írások így 
nem csak -  mint látni fogjuk -  térben kapcsolódnak össze, hanem folyamatukban is.

A tanulmányok másik fontos jellemzője és értéke a regionalitás, azaz a helyi tár
sadalomba és gazdaságba ágyazott szereplők szociológiai elemzéséről van szó. Mi
nél későbbi a munka, annál inkább válik hangsúlyossá a helyi környezet szerepe, 
annál élesebben rajzolódnak ki a helyi környezet különböző dimenziói is.

Ez annál is inkább fontos, mert tovább bontja és finomítja azt a folyamatot, amit a 
régiók közötti felerősödött területi differenciálódásnak nevezünk a rendszerváltás 
utáni Magyarországon. Ennek közismert törésvonala, a nyugat-kelet tengely, amely 
tengely mentén való elhelyezkedés változójával jól leírhatók a gazdasági teljesít
mény, a jövedelem, a munkanélküliség, illetve a fejlettség más indikátorainak nö
vekvő különbségei (Cséfalvay 1993). Mindez összetett folyamatok hatásaként ér
telmezhető. Az újraelosztási mechanizmusok felbomlását és a strukturális válságot 
követően a nyugati régiók előnye növekvő, amihez az európai piacok térbeli közel
sége, s egyéb, részben a gazdasági fejlettségből adódó, például az infrastrukturális, 
intézményi, illetve kulturális előnyök járulnak hozzá. A külföldi érdekeltségű válla
latok térnyerését a munkavállalók képzettségi színvonala mellett a földrajzi helyzet 
is erősen meghatározza.

Azonban fókuszunkat szűkítve -  s Leveleki Magdolna „történetei” itt kezdődnek
-  látnunk kell a különbséget a különböző „nyugati” régiók folyamatai, avagy ugya
nazon régió gazdasági szereplőinek viselkedésmintái között. Közelképpel akár egyes 
gazdasági szereplők eltérő szerepei is megvilágíthatok. így például a nagyvállalat és 
a kisvállalkozások kapcsolata, avagy nagyvállalat mint munkaadó különböző met
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szeteket jelenít meg. Nagy hiányt pótol Leveleki Magdolna, mikor felrajzolja egy 
helyi társadalom -  Székesfehérvár és környéke -  gazdasági szereplőinek tablóját.

A nyolcvanas évek végén született két tanulmányban, amelyek a -  különböző ge
nerációkhoz tartozó -  vegyészmérnökök pályakezdésének, illetve a mérnöki pályá
nak a nehézségeit elemzik az elvárások tükrében, még mintegy mementóként felsej
lik a szocialista állami nagyvállalat a vizsgált gazdasági szereplők környezeteként. 
(A struktúra változatlansága, a változatlanság struktúrája és a Foglalkoztatottság 
avagy alulfoglalkoztatottság)

A két 1991-es írás már a magánszektor születéséhez kapcsolódik.
A bourdieu-i cselekvési stratégia, habitus, illetve tőkefogalmak segítségével te

remt elméleti keretet A tőkék éledése. Koncepció egy vállalkozás-kutatáshoz című 
tanulmány az olyan kérdésekhez, mint: Hol terem a sikeres vállalkozó, azaz mely 
társadalmi rétegek számára jelent tényleges alternatívát a vállalkozás? A tőkék mi
lyen összetétele valószínűsíti a vállalkozás sikerét? Milyen egyéni és közösségi elő
feltételei vannak a vállalkozóvá válásnak? Milyen múltbéli beruházások talaján tér 
melődik ki, avagy újjá a vállalkozói habitus? Miféle társadalmi tanulási folyamatok 
játszódnak le akkor, amikor a vállalkozói réteg száma nő?

Vállalkozói életutak a 80-as évek Magyarországán: Tradicionális és modern 
vállalkozók című munka pedig arra keresi a választ, hogy a személyes életút milyen 
elemei predesztinálják az egyént a vállalkozóvá válásra, illetve, hogy az életút és a 
vállalkozói mentalitás, magatartásmód között milyen összefüggések lehetségesek?

Az 1993 után datálódott -  a könyv kétharmadát kitevő -  tanulmányok már szoro
san kapcsolódnak a székesfehérvári régióhoz, különböző metszeteit adva a helyi 
gazdaságnak és társadalomnak.

A szerző talán legismertebb munkája, A bomlás virágai a fehérvári állami elekt
ronikai nagyipar leépülésével párhuzamosan születő kisipar szerveződéséről szól. 
Hogyan rendeződnek át a kapcsolatok és cserélődnek fel bizonyos szerepek a nagy- 
vállalat és a kisipar között, a verseny és együttműködés milyen formái alakulnak ki a 
kicsik piacán?

A nyolcvanas években a nagyvállalat -  a Videoton -  előszeretettel foglalkoztatott 
bedolgozó magánvállalkozásokat, hisz így kedvezőbben (nem bérért) jutott teljesít
ményhez, a bedolgozók pedig többletjövedelemhez. A nyolcvanas-kilencvenes évek 
fordulójára a Videoton bomlásával párhuzamosan nemcsak a bedolgozói szerepkör 
szűnik meg, hanem az alkalmazottak státusai is bizonytalanná válnak. Ekkor szület
nek a „bomlás virágai”, azok az elektronikai kisvállalkozások, amelyek a helyi pia
con jelennek meg a termékeikkel (antennákkal, kaputelefonokkal, erősítőkkel, stb.), 
s amelyek továbbra is kapcsolódnak a nagyvállalathoz, annak félkész termékeit, il
letve bizonyos szolgáltatásait felhasználva.

Hat évvel később, 1997-ben újra visszatérve a „tett helyszínére” a szerző azt 
vizsgálja {Kisvállalkozásokpiaci kapcsolatai egy megváltozott gazdasági környezet
ben), hogy működnek-e még az 1991-es kisvállalkozások, mely üzemformák, mi
lyen területen maradtak életképesek. Hogyan változtak a kisipari cégek kapcsolatai a 
beszerzési és értékesítési piacokon? Van-e még, és ha igen, milyen az együttműkö
dés kis és nagyvállalatok között? Milyen a verseny a munkaerőpiacon, hogyan 
igyekszik a kisipar megtartani munkaerő tartalékait egy olyan környezetben, ahol az 
kimerülőben van?

A Videoton átalakulása alapvetően megváltoztatta a -  korábban részben tőle füg
gő -  kisvállalkozások helyzetét is. A külföldi tőke megjelenésével maga is
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multinacionális cégek bedolgozójává vált, aminek következtében megszűnt, mint a 
kicsik beszerzési piaca. Mindehhez az értékesítési piacokon fokozódó verseny illet
ve telítődés párosult.

A körülmények teljes átrendeződése után vajon „életben” találjuk-e a korábban 
m ár vizsgált kisvállalkozásokat? S ha igen, vajon hogyan módosult a tevékenysé
gük? -tudhatjuk  meg Leveleki Magdolnától.

A nagyvállalatok elemzésének egy másik metszetét adja A bérmunka paradicso
ma. Mit kínálnak a munkaadók Fejér megyében? című tanulmány, amely az újjáéle
dő helyi nagyipar fellendülését a foglalkoztatottság oldaláról vizsgálja. A szerző 
differenciálja és tipizálja a különböző időben letelepült cégek munkaerőpolitikáját 
abból a szempontból, hogy mit kínálnak a munkavállalóknak, illetve, hogy mely 
társadalmi csoportok lelik meg a helyüket a felkínált munkahelyeken.

A kisvállalkozásokon és a nagyvállalatokon túl a régió gazdasági szereplőinek 
más csoportjait is megismerhetjük:

így például a munkanélkülieket (A szabadulástól a kényszerűségig. A munkanél
küli lét változásai) bemutató tanulmány a fehérvári elbocsátottak különböző típusait, 
s e típusokhoz kapcsolódó stratégiákat írja le.

A fa lusi romák egy ipari város vonzáskörzetébert (társszerző: Albert József) című 
a Székesfehérvár vonzáskörzetében élő roma társadalom strukturálódását mutatja be, 
illetve azt, hogy a roma társadalom különböző rétegeit, csoportjait hogyan érintették 
a kilencvenes évek gazdasági társadalmi változásai, a fehérvári nagyipar összeomlá
sa, a magánszektor bővülése, a városban újjáéledő nagyipar. Milyen létezési, túlélési 
technikákat alakítanak ki a munkanélküliség állapotában.

Nem marad ki a helyi gazdaságot leginkább befolyásoló helyi intézmény sem, az 
önkormányzatok. (Önkormányzati szerepváltozatok a kilencvenes évek elején -  társ
szerző: Albert József)

Leveleki Magdolna írásait olvasva azt is megérezhetjük, hogy a szerző az általa 
alkalmazott interjús-esettanulmányos módszer kiváló művelője. E műfaj olyan em
patikus kutatót igényel, aki nem teóriákat akar erőszakolni a valóságra, aki alanyait 
nem szorítja kizárólagosan az előre megfogalmazott kérdéseinek korlátái közé, aki 
képes a kapott információk súlyozására, s aki az esetlegességek mögé lát. így lehet 
az eredmény természetes, magától értetődő -  mint Leveleki Magdolna gazdaságszo
ciológiai írásai.
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A lokalitás reneszánsza
Vári Anna-Joanne Caddy (eds) Public Participation 
in Environmental Decisions: Recent Developments in Hungary. 
(Budapest: Akadémiai Kiadó 1999.)

A környezet ügye általában is ritkán engedi meg, hogy érintettségünkön és érzelmi 
túlfűtöttségünkön fölülemelkedve igyekezzünk megoldani problémáinkat, hát még 
ha egy könyv az utóbbi évtized néhány jól ismert hazai környezeti konfliktusát tár
gyalja. Ennek a kötetnek mégis éppen a tudományosság mércéjével mért visszafo
gottság az egyik legnagyobb erénye. Hosszú évek kutatásainak kikristályosodása az 
a hét esettanulmány, amelyek mindegyikét különös szakmai gonddal, a műfaj köve
telményeit teljes mértékben kielégítve készítették el a szerzők. Kilenc ( 6  magyar és 
3 amerikai) kutató mondja el hét magyarországi kömyezetügyi (konfliktus)- 
történetét. Az elemzett környezeti döntéshozatali esetek -  az MO körgyűrűtől 
(Joanne Caddy és Vári Anna) a paksi kis- és közepes radioaktivitású hulladékok 
elhelyezésén (Vári), a litéri gázturbinás tartalékerőmü létesítésén (Vári), az Algyőre 
tervezett erőműberuházáson (Caddy), a Ráckeve-Soroksár ökorégión (Csepiga Zol
tán) és a sátoraljaújhelyi települési környezettervezésen át (Vásárhelyi Judit és Vári 
Anna) a hazai részvevők mellett nemzetközi szereplőket is magába foglaló PHARE- 
projektig, mely a magyar vízminőség-védelmi szabályozás és menedzsment 
korszrüsítését célozta (Kisgyörgy Sándor és Vári Anna) -  bemutatják, hogy a rend
szerváltozást élő Magyarországon milyen „társadalmi tanulási folyamat” zajlott és 
zajlik a részvételi demokrácia mechanizmusainak megteremtésében, megértésében 
és gyakorlásában.

Bár nyugodtan mondhatnánk, hogy tulajdonképpen kilenc esetet elemez a kötet, 
hiszen a kilencedik fejezet (Vári Anna és John Rorhbaugh tollából) az első Nemzeti 
Környezetvédelmi Program kialakításának történetét követi nyomon, míg a tizedik 
fejezet (a pécsi FACT kutatócsapat, név szerint Füzesi Zsuzsanna és Tistyán László, 
valamint Charles Levenstein) egy konkrét környezeti kockázat, a közlekedés okozta 
ólomszennyezés társadalmi percepciójának és kommunikálásának pécsi tapasztala
tait ismerteti. Az első és az utolsó fejezetek pedig tulajdonképpen keretet adnak 
ezeknek az eseteknek. Az első fejezetben Joanne Caddy tárgyalja igen részletesen a 
környezetügyi döntésekben való társadalmi részvétel formális szabályait, előírásait 
és lehetőségeit Magyarországon. Ezzel mintegy megteremti a rákövetkező esetek 
vonatkozási pontját: vajon hogyan tölthető föl és töltődik meg szubsztantíve a társa
dalmi részvétel eme szűkösnek -  szerencsére -  semmiképpen sem mondható esz
köztára hazánkban? Az utolsó fejezetben pedig a kötet két szerkesztője ad egy rövid 
összegzést tapasztalatairól, a levonható tanulságokról, sőt az általuk föltárni vélt 
trendekről is. E záró írás megerősített abban, hogy ez a kötet a diszciplináris katego
rizálást tekintve a kömyezetügy közpolitikái {public policy analysis) és környezet
szociológiái (environmental sociology) kutatásaiban foglal helyet. A kötet két szer
kesztője szerzőként is hangsúlyosan szerepel: a tizenegy fejezetből egyedül vagy
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társszerzőként kilenc tanulmányt jegyeznek. Kötetükben a tudományos megalapo
zottság nem abban jelentkezik, hogy elméleti (a jelen témában döntéselméleti) mo- 
dellektől hemzsegő oldalakat találunk. Ez a könyv valóban más műfajban íródott. 
Az esettanulmányok inkább narratívák, semmint általánosítható és általánosított 
modellek. Ám éppen ezért jóval gazdagabban is illusztrálják a vizsgált kérdéskört, 
mint az elvontabb elméletek. A történetek élettel teliek, a feszültségek jól kitapint
hatok, csakúgy, mint a sikerélmények. Mindemögött azonban jól érzékelhető a me
todológiai és diszciplináris elkötelezettség is.

A környezetügyi döntéshozatalban való társadalmi részvétel nagyon sok izgalmas 
kérdést érint. A mi tudományterületünkön -  a közgazdaságtanban és részben a me
nedzsment tudományban is -  magának uralkodó szerepet vindikáló racionális dön
téselmélet minden próbálkozás ellenére sem tud valójában mit kezdeni a „racionali
tások” sokféleségével. Ebben a kötetben azonban szembe kell néznünk például a 
„laikus kontra szakértői tudás” rejtett és kevésbé rejtett hatalmi viszonyaival. Az 
utolsó fejezetben a szerkesztők maguk is leírják, hogy hazánkban a környezetvéde
lemmel kapcsolatos beruházásokról hozott döntésekben a rendszerváltozásig, de 
nyomaiban még később is, a műszaki értelmiségiek hatalma volt a meghatározó. A 
beruházási döntések műszaki, esetleg pénzügyi optimalizálási kérdésekként tűntek 
föl. Az érintett közösségek szerepe nem volt jelentős, hiszen ők „nem értettek” a -  
technológiailag sokszor valóban nagyon bonyolult -  problémákhoz. A döntésekben 
való társadalmi részvétel gyakorlata azonban éppen azt mutatta meg, hogy a laikus 
tudása nem „csökevényes”, hanem más. Erre a nem szakértői tudásra szintén nagy 
szükség van a közösségi döntések során.

A kötet egyik legizgalmasabb története az MO körgyűrűről szól. Ez az eset 
éppen arra világított rá, hogy mennyire elnyomható a laikus véleménye, amikor a 
„szakértők” állnak vele szemben. Akiket a számításokon kívül ráadásul sok-sok 
pénz is támogat. Ez és a paksi veszélyeshulladék-tároló, vagy az algyői erőmű törté
nete -  legalább részben -  szintén példák a szakértői hatalom és az érintettek sokszor 
egyenlőtlen küzdelmére. A helyi lakó- és érdekközösségek a könyv lapjain azonban 
nem kizárólag úgy tűnnek föl, mint kiszolgáltatott áldozatok. Az esettanulmányok 
azt is példázzák, milyen gyorsan „belenőtt” néhány társadalmi csoport, szervezet 
abba a ruhába, amit az évtized elején megjelent, a részvételt szabályozó törvényi 
keret jelentett. Gondoljunk például a litéri gázturbinás erőműről vagy a sátoraljaúj
helyi szelektív hulladékgyűjtésről szóló történetekre! Nagyon gyors és hatékony 
összefogás jellemezte mindkét közösséget. A könyv egyik legfontosabb mondani
valója éppen az, hogy a részvételi demokrácia gyakorlásához szükséges formális 
szabályegyüttes megléte önmagában még nem garancia a bevonáson alapuló köz
vetlen hatalomgyakorlás lehetőségére. Ehhez tudásra -  ha úgy tetszik, egy másfajta 
szakértelemre -  és a jogszabályok által biztosított eszközök kihasználásához elen
gedhetetlen készségekre is szükség van.

A részvételen alapuló döntéshozatal nemcsak azok számára járhat haszonnal, akik 
lobbiznak valamiért, azaz a környezeti ügyek esetében leginkább valami ellen. Az 
esettanulmányok legalább annyira példázzák azt is, hogy a szabályok adta eszkö
zökkel élni tudó „másik oldal” is sokat nyerhet, ha a vállalati és politikai döntésho
zók már a döntéselőkészítés korai szakaszában kikérik az érintettek véleményét. A 
kérdés inkább az, hogy vajon egy ilyesfajta, a részvételre annak hatékonysága miatt
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alapozó „instrumentális” szemlélet nem bizonyul-e időnként elégtelennek? Mi törté
nik például, ha a környezet ügyét nem személyesíti meg erőteljes nyomásgyakorlás
ra alkalmas csoport? Akkor minden megengedett? Vagy az érintettek részvételén 
alapuló döntéshozatalnak lenne egy „mélyebb” etikája? Legalább két olyan modern 
elmélet van, amelyik a döntésekben való részvételt öncélként ismeri el: mind az 
érintett- (stakeholder-) elmélet a menedzsment tudományban, mind a habermasi 
diszkurzusetika a politikai- és morálfilozófiában központi jelentőségűnek tartja, 
hogy egy probléma fölmerülése esetén az érintett felek egyenrangú kommunikáció
ban tisztázzák érdekeiket és próbáljanak megegyezni. Ezekben a megközelítésekben 
a részvétel nem formális keret, hanem szubsztantív eleme az együttélésnek, ha tet
szik, önmagáért való cél. A mélyökológiai (deep ecology) szemlélet is arra tanít 
bennünket, hogy az emberi életet is lehetővé tévő élővilág tisztelete morális parancs. 
Tekinthetünk a kötetben bemutatott környezeti konfliktusokra úgy is, hogy azok 
„kiváló” terepei voltak a demokrácia tanulásának. Tehát az általánosabb eszközt (a 
részvételt) nagyon fontos problémákra alkalmazva fejleszthették a felek. így a két 
szerző az M0 körgyűrű esete kapcsán meg is fogalmazza ezt a gondolatot. Azt is 
hozzáteszik, hogy ezeket az eszközöket ráadásul csakis az alkalmazás során lehet 
elsajátítani. Szerintük az itt tárgyalt problémák tanulságait a civil szféra és a politika 
egyéb területein is hasznosítani lehet. Saját szakterületünkre vonatkozólag is megje
gyezhetjük: az üzleti életben is aktuális ez a probléma. Az érintettek (munkavállalók, 
fogyasztók) ott is egyre erőteljesebben hallatják hangjukat. Az analógia persze nem 
tökéletes, de a részvételt, bevonást követelők érveinek morális megalapozása nem 
sokban különbözik az előzőekben említettektől.

Remélhető, hogy magyar nyelven is előbb-utóbb elérhető lesz ez a kis kötet. Na
gyon sokat tanulhatnának belőle a hazai döntéshozók; üzleti és kormányzati környe
zetfelelősök egyaránt. Az önkormányzatok tisztségviselői és a zöld szervezetek 
szakértői, aktivistái számára a történetek olvásása fontos tükör lenne. Erényeikre és 
hibáikra ismerhetnének rá, miközben mások tapasztalataiból is építkezve muníciót 
gyüjthetnének a „társadalmi részvétel” küzdelmeihez. Addig is a nemzetközi és a 
hazai tudományos közösség és az euro-döntéshozók széles rétegei számára elérhető 
ez a tanulságokkal teli könyv. A környezeti döntéshozatalnak is tanulsága, hogy ha 
akad segítség, facilitálás, akár szép és jó  dolgok is történhetnek.
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A  siker lélektana
V áriné Szilágyi Ibolya-S o lym osi Z suzsa (szerk.) A s ik e r  lélektana. 
S zo c iá lp szich o ló g ia i és  szo c io ló g ia i tanulm ányok a  s ikerrő l.
(Budapest: H atodik Síp Alapítvány,
Új M andátum  K önyvkiadó, 1999.)

A nyolcvanas évek második felétől a hazai könyvkiadás business-bulvár irodalmá
ban tucatszámra jelentek meg a sikerre vonatkozó receptkönyvek. Ami a könyvcí
mekben a siker után állt annak csak a fantázia szabott határt (a sikeres menedzser, a 
sikeres vállalat, a sikeres ügynök, szónok, nő stb.). A többnyire Amerikából impor
tált könyvek és ezek promóciós keretéül szolgáló tréningprogramok azt sulykolták 
az olvasóknak és résztvevőknek (vállalati vezetőktől a munkaügyi központok tan
folyamain részt vevő munkanélküliekig), hogy csak akarniuk kell és az üzleti élet 
csúcsaira juthatnak. Oda ahol a siker mérhető dimenzióját a mindenre lefordítható 
általános egyenértéke a pénz jelenti.

Arról, hogy bizonyos esetekben a sikerhez egy társadalmi pilótajáték során jutnak 
az első sorok tagjai, ezen írások és programok nem szóltak. Retorikájukban, ideoló
giájukban tisztán jelenik meg az egyéni siker preferálása és az, hogy a kudarcért az 
egyén tehető felelőssé, mivel nem akart eléggé, nem tett meg mindent, nem tette 
megfelelő mértékben magáévá a sikerszakértők tanácsait és végül is nem lett ha
sonlóvá a self-made man mítoszok hőseihez.

Vannak írások amelyek olvasásakor a megfelelő célközönségre vonatkozó ötlet 
(kiknek kellene még elolvasniuk) újra és újra felbukkan.

Mindazzal együtt, hogy tudjuk, a fent jellemzett bestsellerek és a Siker lélektana 
olvasótáborának feltehetően nincs közös részhalmaza, kívánság szinten felmerülhet 
az, hogy szakmai közönségen, pszichológusokon, szociológusokon túl olvassák ezt a 
könyvet „vigasztalódásul” azok is, akik éppen a fent jellemzett módszerek segítsé
gével törekedtek a sikerre, és ezen kétségbeesett törekvéseik során szenvedték el 
életük soron következő kudarcát.

A tudatos, szándékos sikerre törekvés esélyeit növeli, ha többet tudunk magáról a 
sikerről, a hozzá vezető utakról és azokról az esélyegyenlőtlenségekről amelyek már 
induláskor megvannak.

A Siker lélektana a siker jelenségének tudományos elemzésén kívül az utóbbi év
tizedek értelmiségi rétegvizsgálataiból származó empirikus tapasztalatokat is 
összegzi, újraértelmezi a siker és a siker változó aspektusai tekintetében. A vizsgá
latba bevont értelmiségi rétegek (közgazdászok, építészek és agrármérnökök) sajá
tos, egymástól eltérő pályát tettek meg és különböző pozícióba jutottak a sikeresé
lyek tekintetében.

A kötet négy szerző nyolc egyéni, illetve párban írt tanulmányát tartalmazza. A 
szerkesztő pároson kívül Hamar Anna és Hrubos Ildikó képviselteti magát egy-egy 
tanulmánnyal.
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A siker fogalmi tisztázására törekszik a bevezető tanulmányban -  „Siker-minta, 
siker-ideológia és retorika” -  a szociálpszichológus Váriné Szilágyi Ibolya. A siker 
témájában a pszichológia majdnem minden ága érdekelt. A sikeres személyiség ki
alakulása, sajátosságai, motivációs háttere mind olyan témák, melyek besorolhatók 
az egyes szakpszichológiákba, de mivel a siker specifikusan társadalmi jelenség 
elsősorban a szociálpszichológia hívatott vizsgálni, illetve integrálni a jelenséggel 
kapcsolatos más területen született eredményeket.

A siker jelenségének társadalmi jellege elsősorban a teljesítménytől való megkü
lönböztetésében nyilvánul meg. A teljesítmény különböző dimenziókban kisebb- 
nagyobb nehézségek árán mérhető, de a sikerrel való összekapcsolódása nem egy
szerű; sokszoros és bonyolult áttételeken keresztül sokszor meg sem valósul., ki sem 
mutatható ez a kapcsolat. A siker a társadalmi „lenitől” a társadalmi „fent” felé irá
nyuló mozgás, „a társadalmi térben való progresszió, a státus- és/vagy presztízsbeli 
emelkedés”.

A sikerkutatások egyik alapproblémája ezen felfelé irányuló mozgás leírása egy 
olyan konkrét társadalmi térben ahol létezik valamilyen tudományos (vagy legalább 
laikus) konszenzus arra vonatkozóan, hogy az egyén által elért és betöltött pozíciók, 
hol helyezkednek el a fent és lent között, és hogy ezen pozíciók mely dimenziói re
levánsak.

A tanulmány egyik erénye G. Ichheiser, a pályalélektan területén dolgozó bécsi 
pszichológus gondolatainak felfedezése és ismertetése. Ichheiser, Manheim és 
Merton sikerre vonatkozó munkái alapján a szerző olyan fogalmi keretet kínál amely 
kiválóan hasznosítható újragondolható, fejleszthető a további kutatások során. A 
felvetett kérdések: a siker értékfüggő jelentése, a társadalmak sikermintái, az ameri
kai siker-kultusz a siker-ideológia és a siker-retorika. Az attribúcióra vonatkozó szo
ciálpszichológiai kutatások eredményei és a siker percepciójának problémája: a sike
res személy sikerességének milyen okokat tulajdonítunk (külsőket: véletlen, szeren
cse, etnika hovatartozás, családi háttér stb. vagy belsőket: szorgalom, igyekezet, 
tudás, intelligencia stb.), az egyén személyiségbeli sajátosságai (önértékelése, kom
petenciaérzése) hogyan befolyásolja a sikeresség észlelését, az attribúciót és a sike
res személyekkel kapcsolatos érzelmi viszonyulást.

A siker mint társadalmi cél és a hozzá tartozó eszköz viszony mertoni kategóriák
kal történő végiggondolása és a siker-képzetek szociális reprezentációként való ér
telmezése zárja a tanulmányt.

A bevezető tanulmányban ismertetett fogalomkészletre és elméleti megfontolá
sokra támaszkodik a második tanulmány, egy a siker-képzetekre vonatkozó vizsgálat 
bemutatása.

Váriné Szilágyi Ibolya és Solymosi Zsuzsa A siker szociális reprezentációja ér
telmiségi rétegeknél című tanulmányukban egy, a kilencvenes évek elején készült 
kérdőíves vizsgálatnak a személyesen ismert és az általánosított sikeremberre vonat
kozó szociális percepciót érintő eredményeit teszik közé.

A vizsgált siker-képzetek jelentőségét az adja, hogy ezek szociális reprezentáci
ók, nemcsak egyéni, hanem réteg- és kultúraspecifikus, kollektív eredetű tudati 
struktúrák, és mint ilyenek részt vesznek a köztudat, az énkép, az önértékelés és a 
magatartás további befolyásolásában. Kollektív ismeretet, tapasztalatot tükröznek és 
orientálják az egyéneket, csoportokat.
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A sikerre, illetve sikeres személyekre vonatkozó szociális reprezentációk 
rétegspecifikus természetének tesztelésére három eltérő helyzetű értelmiségi réteg 
reprezentánsainak megkérdezése szolgált. A konjunkturális helyzetben lévő közgaz
dászok, a krízishelyzetben lévő agrármérnökök és a folyamatosan magas presztízsű, 
egzisztenciálisan a környezet anyagi lehetőségeitől függő építészek (ezek csoportján 
belül egy egyetemista alminta). Ebben az esetben a sikerképzetek rétegspecifikussá
ga nem volt igazolható. Úgy tűnik, hogy a sikeremberekre vonatkozó szociális rep
rezentációk inkább kollektív ideológiák által befolyásoltak. Ezen szakmai csoportok 
sikerképzetei azonos elemeket hangsúlyoznak amikor a sikerért felelős tényezők 
rangsorolásáról van szó az ismert és az általánosított magyar sikerember esetében. A 
megítélésnél használt tulajdonságokból három fő faktor volt elkülöníthető -  a fakto
rok sorrendje a faktorok magyarázó erejének sorrendjét is jelenti. Mind az ismert, 
mind az általánosított sikerember esetében a munka, a kommunikáció és a külső 
tényezők faktora különül el és jelenik meg a sikeresség okaként. Eltérő attribúciós 
tendenciák mutathatók ki azonban az ismert, illetve az általánosított, magyar siker
emberre vonatkozóan. Az ismert sikerember sikereiben dominánsabb a személyes 
tulajdonságok és erőfeszítés szerepe, mint a külső tényezőké. A külső tényezőknek 
nagyobb szerepet tulajdonítottak a megkérdezettek a személyesen nem ismert siker
em ber esetében. A kétféle sikeremberről (ismert és általánosított) szóló jellemzések 
alapján is látható, hogy míg az ismert sikeremberhez való érzelmi viszonyulás pozi
tív, addig a személyesen nem ismert magyar sikeremberhez történő viszonyulás ne
gatív töltetű. Ez a tendencia erőteljesebben jelenik meg az egyetemista almintában. 
A szerzők ennek egyik lehetséges magyarázatául a fiatalok pesszimista jövőképét és 
félelmeit jelölik meg.

A külső-belső kontroll mint személyiségváltozó befolyásolja az egyének ítéletét a 
sikeresség okait illetően. Amint ez az eddigi kontrollhely~e vonatkozó vizsgálatok 
tanulságai alapján várható volt, az alacsonyabb belső kontrollal jellemezhető csoport 
kisebb jelentőségűnek ítélte a munka, és nagyobbnak a külső tényezők faktorát, míg 
a magasabb belső kontroll attitűddel rendelkezőknél ez fordítva történt.

További gondolkodásra, illetve vizsgálatokra ösztönözhet az a kérdés, hogy a si
keres ember, illetve sikeresség ezen szociális reprezentációja milyen módon befo
lyásolja a köztudatot, az egyének észlelését és magatartását a jövőben.

A következő tanulmányt: Kapitalizálódás értelmiségi tükörben szintén a fenti 
szerzőpáros jegyzi. Kérdésük ez esetben arra vonatkozott, hogy az általuk jól ismert 
értelmiségi csoportok (közgazdászok, építészek, agrármérnökök, illetve ezek egye
temista alcsoportjai, N=302) hogyan viszonyulnak a vállalkozáshoz és a vállalko
zókhoz. Vannak-e ebben a tekintetben generációs és genderspecifikus eltérések? A 
megkérdezettek esetében az adatok feldolgozásánál figyelembe vett változók: a nem, 
az életkor, a szakág, az egyén értékháttere, az énképe és a külső-belső kontroll mu
tatója. Sajnálatos azonban, hogy semmit sem tudunk a válaszolók vállalkozásban 
való érintettségéről, hogy ők maguk (vagy egyetemistáknál a szülők/eltartók vettek- 
e vagy vesznek-e részt fő vagy mellékállásban valamilyen vállalkozásban -  a kér
dőív felvétele 1993-1994-ben történt.).

A vállalkozással kapcsolatos 76 item mindegyikét hétfokú skálán ítéltették meg a 
minta résztvevőivel. Lehetséges, hogy a kérdőívek kitöltőinek nem volt, a tanul
mány olvasójának, nekem azonban vannak értelmezési nehézségeim amikor a vál
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lalkozás lehetséges motívumaira vonatkozó kérdésblokk intencióját olvasom: „A 
vállalkozásra gondolva általában minősítse a felsorolt tényezőket. (7=számomra 
nagyon fontos, l=számomra egyáltalán nem fontos)” -  ezt követően találjuk a 2 1  

itemet a családi élettől a hatalomig.
Nem derül, ki, hogy ezek az itemek -  egyébként besorolhatók többé-kevésbé a 

Rokeach-i célérték/eszközérték kategóriákba -  az egyén értékhátterét hivatottak fel
deríteni (de ezt korábban már a Rokeach-féle értékskála rövidített változatával 
megtették -  ennek alapján vázolták a véleményminták értékhátterét) vagy, ha nem, 
milyen módon minősülnek vállalkozói motívumnak (kinél, kiknél jelentik a cselek
vés indítóokait?). Továbbá, mit jelent a „vállalkozói attitűdök motívuma” kifejezés. 
Minden szakmának megvannak a maga kísértései. A szociológiában az egyik ilyen, 
amikor a szociológus jól ismert terepen, általa sikeresen művelt témára vonatkozó 
kutatást kiegészít egy, az adott időszakban relevánsnak vagy divatosnak tűnő kér
déskörrel azon az alapon, hogy kár lenne veszni hagyni a viszonylag kis fáradtsággal 
beszerezhető információkat. Ezt követően aztán a kapott adatok mindegyike minde
gyik mással összevethető.

A vizsgált tényezők: a vállalkozói hajlandóság erőssége, a belső motivációk, a 
vállalkozás vélt következményei és céljai, a vállalkozásra vonatkozó másoktól szár
mazó elvárások észlelése és hajlandóság ezen elvárásoknak való megfelelésre, el
képzelések arra vonatkozóan, hogy hogyan biztosítanák egy vállalkozás indításakor 
az anyagi forrásokat, a vállalkozás külső-belső feltételeire vonatkozó vélemények és 
a makroközeg megítélése (piac versus tervgazdálkodás).

A vizsgált szakmai csoportokat közepes vállalkozói kedv jellemezte, az átlagos
nál nagyobb volt a vállalkozói kedv a végzett építész férfiak és agráregyetemisták 
körében bár motivációs bázisuk és értékpreferenciájuk -  szakmájuk aktuális piaci 
helyzetét tekintve érthetően -  különböző.

A vállalkozás makrokömyezetének megítélése tekintetében a felvett változók 
mentén nem volt kimutatható szignifikáns különbség, az eredmények érdekessége 
elsősorban abban van, hogy a megkérdezettek többségének véleménye megegyezik a 
tekintetben, hogy olyan piacgazdaságot szeretnének amelyből nem hiányzik az álla
mi gondoskodás és a szociális biztonság. A vállalkozói hajlandóság nemek közötti 
eltérése megerősítette az erre vonatkozó korábbi vizsgálatok tapasztalatait: a nők 
vállalkozói hajlandósága kisebb; s ebben az esetben kimutatható volt ennek össze
függése a nők férfiakétól eltérő motivációs- és értékhátterével is.

Az egyén személyiségbeli sajátosságai és a vállalkozáshoz való viszony tekinte
tében határozottan igazolódott az a feltevés, hogy a magas önértékeléssel rendelke
zők vállalkozói szándéka erősebb, mint alacsony önértékelésű társaiké. A realitások 
józan figyelembevételére utal a szerzők azon megjegyzése, hogy még McClelland is 
-  teljesítménymotivációs tréningek tapasztalatainak összegzéseként -  beszámolt 
arról, hogy ezek nem segítettek akkor, amikor az objektív feltételek nem javultak.

A kutatók beszámolnak arról is, hogy a vizsgálat idején még nem alakult ki társa
dalmi konszenzus a vállalkozást és a kiválóság kritériumrendszerét illetően, és ez a 
rendszerváltást követő „csalódottság és bizalomvesztés” légkörében szituatív hatás
sal volt a vélekedésekre. További vizsgálatok adhatnának csak számot arról, hogy ez 
a konszenzus alakult-e az elmúlt időszakban és hogyan. A szituatív hatással valószí
nűleg ma is számolni kell.
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Hamar Anna Választások és kényszerek című tanulmánya a rendszerváltás agrár
értelmiségének helyzetét, és az e helyzetből fakadó kényszereket, lehetőségeket a 
csoport tagoltságának átalakulását, az agrárértelmiség megváltozott régi és a lehető- 
ségek/kényszerek nyújtotta új pozícióit elemzi.

A kötetben szereplő értelmiségi csoportok közül ez a csoport szenvedte el a leg
több negatív változást, kényszerült leginkább döntésre. A siker ezzel a csoporttal 
kapcsolatban meg sem említődik. A közhiedelemmel ellentétben az agrárszakembe
rek zöme az átalakult szövetkezetekben maradt, és a szövetkezet helyzetének függ
vényében vezetői pozíciója akár meg is erősödött. A kilencvenes évek közepén lét
rehozott tipológia elemei folytonosan alakulnak. Az 1996-ban írt elemzés a követke
ző agrárértelmiségi csoportokat nevezte meg: a „fiatal reformnemzedék”, a „szakér
telmiség”, a „szocialista vállalkozó”, az önállósodottak és végül a szövetkezeti me
nedzsment. Ezen sajátos helyzetű értelmiségi csoport közelmúltbeli történetének 
ismertetetése jó hátterül szolgál a többi tanulmányhoz, és sok esetben magyarázatot 
nyújt arra, hogy vélemény- és attitüdkérdésekben miért és hogyan különülnek el 
képviselői.

Hrubos Ildikó Közgazdászok és a siker — másodelemzések a 80-as évek kutatásai
ból című tanulmánya a közgazdász értelmiségi csoport felfelé ívelő pályájának 
előzményeit ismerteti. A másodelemzett vizsgálatok beszámolnak a szakma belső 
rétegzettségéről, négy kohorsz (az 1953-ban, 1968-ban, 1973-ban és 1978-ban vég
zettek) pályafutásáról, az ezeket jellemző karriertípusokról (kitérve ezek presztízsére 
és anyagi megbecsültségére). Megismerhetjük a közgazdászok véleményét a szak
mai előrejutás jelentős faktorairól -  erős belső kontroll attitűdre utal a sorrend, és 
jelzi a családi háttér egész életpályát befolyásoló hatását is. A fiatal közgazdászok 
munkaerőpiaci mozgására jellemző volt az erőteljes felfelé mobilitás (az 1973-ban, 
1976-ban és 1979-ben végzettek vettek részt a vizsgálatban). A közgazdász egyete
misták értékválasztását vizsgálták 1982-ben. A teljes népességre reprezentatív érték- 
vizsgálatok eredményeitől eltérően az egyetemisták a hedonista és az autonómiához 
kapcsolódó értékeket választották ezen belül a közgazdász hallgatók legjellemzőbb 
sajátossága az autonómiára törekvés, a változatos, nyitott élet, emberi kapcsolatok 
vonzza őket. A különböző évfolyamok összehasonlítása generációs hatást mutat ki 
az értékek tekintetében is; idősebb korban az értékválasztások eltolódnak a pragma
tikus értékek felé. Az utolsóként ismertetett vizsgálat három közgazdász alminta 
reformattitüdjeit vizsgálta 1981-1982-ben. A kormányzatban dolgozók, az iparvál
lalati menedzserek és a kutató közgazdászok almintája közötti lényeges eltérés a 
kutatók és a többi csoport között volt, a kutatók határozottabban reformpártiak volta. 
A fiatalabbak, az értelmiségi családi hátterűek, a második gazdaságban érintettek 
radikalizmusa erősebb, reformelkötelezettsége határozottabb volt.

Ez a tanulmány jobban érthetővé teszi a közgazdászok jelenlegi attidüdjeit, véle
ményét és tipikus reakciómódjait többek között a sikerkutatásokban.

Solymosi Zsuzsa Közgazdász identitás és sikerkép a kilencvenes évek elején című 
tanulmánya az 1993-as sikerkutatás közgazdász almintára jellemző sajátosságait 
foglalja össze, 17 mélyinterjú és háromszor ennyi kérdőív tapasztalatai alapján. A 
kutatás kitért a pályaválasztás motivációira (a család mellett a középiskola jelentő
ségére hívja fel a szerző a figyelmet), arra, hogy ebben a szakmában ritka a pályael
hagyás -  ezt a szakma magas presztízse indokolja is. Szakmán belül a presztízs -
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mint minden más szakmában -  a nemek közötti aránnyal függ össze; azoknak a 
szakmai csoportoknak ahol a nők nagy számban vannak jelen, a presztízse alacso
nyabb. A két nem eltérő módon értékeli a kívánatos szakmai karriert is, más ténye
zőket tartanak fontosnak. Sajátos racionalitás, pragmatizmus jellemzi ezen szakmai 
csoport emberi kapcsolatait. Az emberi kapcsolatok érzelmi oldalával szemben 
hangsúlyosabb a szakmai, illetve karriercélokra használható network-jelleg. A cso
port tagjai általában magas önértékeléssel és belső kontroll attitűddel jellemezhetők, 
saját sorsukat illetően optimisták. A csoport egyöntetű volt a rendszerváltás szüksé
gességének elismerésében, kritikus és türelmetlen az azóta elért változások tekinte
tében. Ez a kritikusság azonban nem jár együtt politikai aktivitással, feltűnő ennek a 
csoportnak az apolitikussága ami szakmai életstratégiájuk fontos eleme.

A harmadik szakma, az építészek sikerrel kapcsolatos nézeteit, attitűdjeit ismer
teti Váriné Szilágyi Ibolya Az építészek sikerképe és retorikája a 70-es, 80-as és a 
90-es években című tanulmányában. Ez az a szakmai csoport (az agrármérnökök és 
közgazdászok rétegével szemben) amelynek teljesítménye nyilvánosabb, az építész 
teljesítmény siker/kudarc dimenziói (a házak) láthatóak, egymással összevethetőek.

A kutatás longitudinális jellege -  három évtizedre terjed ki -  lehetővé teszi a si
kerképekben bekövetkezett hosszú távú trendek felismerését és összekapcsolását 
ezen mérnökcsoport helyzetével az „erős recesszió gyenge konjunktúra” időszakai
ban. A szakma egészének helyzetéről elmondható, hogy ez sokkal kiegyensúlyozot
tabb, az elmúlt évtizedekben stabilabb volt, mint a felfelé ívelő pályán haladó köz
gazdászoké vagy a válsághelyzetbe került agrárszakembereké. A siker fogalma első
sorban minden vizsgált időszakban a szakmai elismertséget (az alkotó kreatív terve
zői munka eredményét) jelenti, de a kilencvenes években e mellé új dimenzióként 
került a „keresettség” -  ez megépült házakat, piaci sikert, jó  jövedelmet jelent. Az. 
hogy az építész sikerképzetekben ez az új anyagi dimenzió milyen karriert fog be
futni, ma még nem látható, de feltehetően éppen a szakma sajátossága miatt (a lét
rejött alkotások nyilvánossága) nem lesz domináns.

A kötetet Váriné Szilágyi Ibolya Az individualizmus különböző form ái a sikerkép
zetekben című tanulmánya zárja. Az individualizmus-kollektivizmus fogalmának 
definiálására, történeti megjelenési formáira és ezen formáknak tulajdonított funkci
ókra tér ki a tanulmány első része. Az individualizmus-kollektivizmus nem egysze
rű kétpólusú dimenzió, ugyanazon egyénben, társadalomban különböző megjelenési 
formákban mindkettő fellelhető. A szerző saját kilencvenes évek elején létrehozott 
tipológiáját is megismerhetjük. E szerint az individualizmus következő formái létez
nek: primitív egoizmus, racionális gazdasági vagy utilitariánus individualizmus, 
fogyasztói individualizmus és „újhumanista „ vagy „újfelvilágosító” (neoaufklerista) 
individualizmus. Ez utóbbi tartalma szerint már majdnem kollektivizmus, hiszen 
ugyan az egyén vélemény- és döntési szabadságának hangsúlyozásában jelentkezik, 
de az autonómia mellett igényli a felelősséget is ,és csoportkötődése van, a mások 
érdekeinek figyelembevétele, a kollektív jövőért való aggódás és cselekvés is je l
lemzi. A narratív pszichológia -  az elbeszélő szöveg elemzésére és értelmezésére 
alapozott irányzat -  eszközeinek segítségével elemzett interjúkban mutatja ki a szer
ző az individualizmus különböző megjelenési formáit. A self-narratívumok, az 
egyén életének érzelmileg hangsúlyos fordulóiról, siker és kudarcélményeiről al
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kalmasak arra, hogy következtethessünk mind a siker szociális reprezentációira, 
mind az építészek individualizmusának típusára.

A Siker lélektana érthető okokból értelmiségcentrikus.
Nem tudjuk, hogy a nem értelmiségi pályákon, életutakon mozgó csoportok a si

ker milyen szociális reprezentációival bírnak, ezen szociális reprezentációk milyen 
módon befolyásolják észlelésüket, mozgástértudatukat, döntéseiket. További kérdés, 
csak a szimmetria okán, hogy milyenek a jelenlegi kudarcképzetek. A különböző 
társadalmi csoportok mit élnek meg kudarcként, a kudarc mely dimenziói relevánsak 
a megítélésben, és ebben az esetben milyen attribúciós tendenciák fedezhetők fel. 
Müködnek-e társadalmi csoport szinten én-védő mechanizniusok, egyáltalán 
mennyiben domináns ma az egyén önmeghatározásában valamilyen szakmai cso
porthoz, vagy más közösséghez tartozás? Saját karrierjét mennyiben érzi szakmája 
általános helyzetéhez kötöttnek? A csoporthoz való tartozás jelentősége az öndefiní
cióban magyarázza-e az individualizmusok terén mutatkozó egyéni különbözősége
ket?

A kötet tanulmányai sokféle módon közelítik a siker problémáját, az elemzett és 
újraelemzett értelmiségi rétegkutatások (amelyek nagy előnye longitudinális jelle
gük) megfelelő támpontul szolgálnak a véleményekben, attitűdökben mutatkozó 
különbségek megértéséhez. A pszichológus szerző és szociológus szerzőtársai a kö
tet tartalmában megjelenő nóvumon túl abban is újítottak, hogy bemutatták: egy, a 
sikerhez hasonló jelenség kutatásánál milyen előnyökkel járhat ezen két szakma 
művelőinek együttműködése.



ABSTRACTS

Némedi, Dénes
Sociology after a Successful Century

The paper deals with developments which in all probability, will have an influence 
on the future course of sociology: the growing uncertainty whether society as a 
distinct, and in most cases national, social system, the very object o f sociology, 
exists; the quantitive expansion o f university edication that transforms the traditional 
ways science operates; the dissolution o f the classical intelligentsia which was the 
reluctant public o f sociological discourse. The concluding part o f the paper discusses 
some recent proposals to deal with the emergent crisis.

Róbert, Péter
Changes in the Determinants of Life-style: 1982-1998

Status inconsistency was a typical feature o f communist societies. Hungary was also 
characterised by a low correlation between status measures like occupation, 
education, income on the one hand, and cultural or material life-style on the other. 
The paper investigates the changing effects o f demographic (sex, age, region) socio
economic (prestige, education, income), and class (service and entrepreneurial class) 
measures on cultural and material consumption over one and half decades. Cultural 
consumption is measured by the number of books, visiting theatre, museum, 
concerts. Material consumption is measured by possessing various consumers 
durable (colour tv, refrigerator, automatic washing machine, car) in the household.

Balog, Iván
István Bibó and Max Weber

The intellectual relationship between Bibó and Max Weber is observable in three 
areas. Having read Weber’s Protestant Ethics, young Bibó realised that it was 
impossibile to transform the bourgeoisie into a real elite because in mass societies 
with big social inequalities collecting wealth cannot be the sole criterion of 
meritocracy. Weberian Verstehen inspired him trough the synoptical legal sociology 
o f his master, Barna Horváth, as synopsis is an eternal oscillation between Weberian 
Verstehen and Mannheimian Wissenssoziologie. Thirdly, Bibó adapted Weber’s 
approach of rationality adopting István Hajnal’s criticism on Weber: in Bibo’s eyes, 
merely Zweckrational exercise o f power is a major obstacle o f the Entzauberung of 
politics.
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Csabina, Zoltán-Leveleki, Magdolna
Norm-breaking and norm-keeping attitudes of Hungarian 
companies in the processing industry

Our study attempts to analyse the co-operativeness of Hungarian companies engaged 
in processing industry. This analysis is based on a representative survey done by the 
Sociology Department o f  the Budapest University of Economics in 1998. We use 
their database as a resource. The bulk o f data sampled by them covered the whole of 
the processing industry. The 423 companies surveyed are representative of their kind 
both for their geographical location and size.

By co-operativeness we mean -  following the definition by Dieter Opp 
(1996:129) -  that „those dealing in the market make a deal according to the 
prevailing rules valid for the market” . Those labelled „non-co-operative” do not 
necessarily break any criminal code regulations, however, they break some explicit 
or implicit unwritten laws.

In the course o f the original survey the questionnaire contained only one cluster 
o f  questions concerning norm-keeping/breaking attitudes, and this cluster of 
questions was about financial etics. They surveyed to what extent did they meet their 
financial responsibilities. The binary dependent variable acquired this way were 
compared to partly a set of manifested and partly latent variables come from the 
factor analysis. The four factors in our interpretation measures: how the companies 
influence the market, how extensive and profitable their business activities were, 
how they think about their future prospects.

We made comparison to check upon our presumptions on one hand, and on the 
other hand we wanted to know which o f these variables could be used for making a 
regression model.

We checked the correlation of the variables -  considering their level of 
measurement -  by using table of contingency, calculating contingency coefficients, 
X2 statistics, and by using analysis of variance. According to our calculations, only 
three of the six variables had significant impact on company attitude. These refer to 
willingness to pay o f  partners, the structure of ownership and planning prospects. 
Similarly three of the four latent factors have significant impact on company 
attitude. The exception is the factor of the extensive growth.

At the end o f this study we attempt set up a regression model of company 
attitude. The dependent variable is norm-keeping and norm- breaking attitude while 
the independent variables are those that proved to influence company attitude. Once 
the dependent variable is dichotom we use logistic regression model.

Data are taken from four nationwide surveys: 1982(N=11,722), I986(N=5,999), 
1992(N=2.998) and 1998(N=3792). For testing changes over time equal measures 
have been constructed in the data-sets, cases have been weighted equally 
(N=3000/file) and the analysis is performed on a pooled data-set (N=12,000). 
Changes in social determination of cultural and material life-style are estimated by 
OLS regression models including the impact o f time, that o f the predictor variables, 
as well as of interaction terms of the predictor variables with time.
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Although it is assumed on a theoretical basis that social status and life-style have 
become more crystallized in post-communist Hungary due to increasing market 
relations and growing social inequalities, the analysis provides little empirical 
evidence of significant changes in this direction.

Erdősi, Sándor jr.
Bargains in Private Rental Market -  Institutions and Personal 
Connections in the Private Rental Sector in Hungary

Using empirical data and other sources the study presents those ’institutions’ (real 
estate brokerage firms and classified advertisements) which help make deals 
between players in the private rental market. The common experience and our data 
justify that the actors of the demand and supply sides often look for and find 
landlords or tenants using their personal networks because the above mentioned 
’institutions’ o f the market work deficiently and expensively. The rent level is lower 
and the direct or indirect connection between partners gives guarantee for both sides 
in those cases where the personnel network plays a decisive role in creating the 
business. This first view of the role of the ’network of contacts’ helps explore the 
reasons which increase transaction cost in the private rental market and can cause 
increased social cost in the Hungarian housing system.

Hus:, Ildikó

Anglo-Saxon Research into Family History and Its Influence 
on Hungarian Historical Demography

In the 60s a new trend of research emerged at the borderline o f social science and 
social history, called family history. The basic issue of the trend was to study the 
relationship between the spread of the nuclear family, namely a family consisting of 
parents and their unmarried children, and the emergence of the modern Western 
society. The author o f the paper surveys the Anglo-Saxon research into family 
history by presenting some of the major statements of Peter Laslett, challenging 
evolutionist theories for the first time. After a summary o f the followers and critics 
o f Laslett she analyses the influence o f 'new social history' on the trend, and 
subsequently dwells upon the relationship between family history and the new trend 
o f 'microhistory' which has appeared in social history during the past decade. The 
second part o f the paper offers an assessment and summary of research into 
Hungarian family and household history.
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Bukodi, Erzsébet
Who Marries When and Whom: Life-course and Historical 
Variation in Marriage Pattern in Hungary

M arriage between members of different social groups has long been viewed as a 
crucial indicator o f the strength of these groups boundaries.This study considers 
marriage choice as a multidimensional phenomenon and investigates its ascriptive 
and achievement components. Ascriptive marriage homogamy/heterogamy is 
interpreted as the similarities/differences in partners’ social origin; the achieved 
characteristics o f marital choices are interpreted as the similarities/differences in 
spouses’ education and occupation position. The aim of the study is to outline the 
theoretical background o f the marriage propensity as well as the partner selection 
process; and -  building on the arguments of different economic and sociological 
theories -  to answer the question whether there has been a transition from ascription 
to achievement in marriage selection processes in Hungary.

Mate selection is commonly viewed as to be determined by the individuals’ 
preferences for similarity in social traits as well as the constraints of marriage 
market people should face in realizing these preferences. As for the preferences, this 
study applies two competing approaches -  the so-called ‘reward redistribution’ and 
‘reward accumulation’ hypotheses. As for the marriage market composition, the 
study poses the so-called ‘two-sex problem’ which means that males' and females' 
age-specific marriage rates largely depend on the age-sex composition o f the 
population.

ТШОМАМУОЗ АКЛ£КШ*А
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TANULMÁNYOK

Kreutz, Henrik

PRAGMATIKUS CSELEKVÉSELMÉLET -  
A KOLLEKTÍV CSELEKVÉS MINT EGYÉNI 
KÁROS SZENVEDÉLY EREDMÉNYÉNEK ELMÉLETE

Cselekvés és viselkedés

A cselekvés tudatosan irányított viselkedés. Súlyos egyoldalúsághoz vezet, ha az 
olyan tudományok, mint a szociológia vagy a gazdaságtan, csupán a cselekvéssel 
foglalkoznak. Ne feledjük, az ilyen gyengeség velejárója e tudományoknak!

Ennél is rosszabb, hogy amennyiben csupán a cselekvés a társadalomtudomány 
tárgya, az eredményül kapott elmélet már-már ideológiába hajlik. A cselekvéselmé
let és az ideológia is a látszatérvényességre épít, amikor az emberi cselekvés orientá
cióját magától értetődőnek tekinti, és tudományos tényként kezeli.

E gyengeség leküzdésének egyik útja a Charles S. Peirce által képviselt pragma
tizmus programjának követése. Az emberi interakciókat alkotó jelek szemiotikái 
elemzése az egyik módja, hogy a magát cselekvéselméletként értelmező társadalom- 
elmélet1 ideológiai elfogultságán úrrá legyünk.

Érdemes megjegyezni, hogy Max Weber a cselekvéselméletet választotta 20-30 
évvel azután, hogy Peirce lerakta a jelentéssel bíró cselekvés tudományos elemzésé
nek alapjait. Max Weber megközelítése azon a nézeten alapult, hogy az emberi vi
selkedés tudományos elemzése csak a jövőben lesz lehetséges, azonban addig is ki 
kell dolgoznunk a viselkedés tudatos orientációinak, nevezetesen a cselekvésnek az 
elemzését.

Ezért e naiv döntés a cselekvéselmélet mellett a társadalomtudományban általá
nosan elfogadottá vált azt követően, hogy a jelek és szimbólumok elemzésének tu
dományos programja a gyakorlatban is kidolgozást nyert. Ez a tény azt jelzi, hogy a 
társadalomtudósok ideológiáikhoz ragaszkodva nem voltak képesek távolságot tar
tani a mindennapi életben előforduló elfogultságtól az emberi viselkedés vizsgálata
kor. A „cselekvés” és a „cselekvésorientáció” fogalmak bevezetésével a tényleges 
viselkedés részben elhanyagolhatóvá vált. E fogalmi csúsztatás által Max Weber és 
az ő programját követő minden „Geisteswissenschaftler” megtarthatta ideológiai 
előítéleteit, és „tudományos tézisekként” adhatta el őket.

1 Lásd C harles S. P eirce  munkáját: The New Elements o f Mathematics (1976) Ed. by 
C. Eisele, 4 vol. The Hague: Mouton.
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A cselekvés iránya és a racionalitás fogalma
Max Weber a cselekvés négy típusát különböztette meg2:

1. ,,zweckrationales Handeln" (célracionális cselekvés): racionális cselekvés, a ra
cionalitásnak a gazdaságtan által megfogalmazott értelmében, azaz olyan cselekvés, 
amely maximalizálja (vagy legalábbis optimalizálja).az elérhető hasznot a cselekvés 
egyetlen végső célja szerint;

2. „wertrationales H andeln” (értékracionális cselekvés): olyan racionális cselek
vés. mely nem redukálható egy eszköz-cél sémára, hanem amely nem csupán a 
hasznosságon, de „értékeken” is alapul;

3. tradicionális cselekvés: olyan „raciomorfnak” is nevezhető cselekvést jelent 
(Bertalan))y), amely valaha racionális volt, ám a cselekvők már rég elfelejtették an
nak racionális értelmét. A cselekvők már csak konformitás vagy lustaság, azaz a 
szokásos „inercia” alapján ragaszkodnak e cselekvési mintákhoz;

4. irracionális cselekvés olyan cselekvés, amely nem érthető meg a tudatosan ori
entált viselkedés bázisán, és amely a tudományos elemzéskor egyszerűen csak tény
nek tekinthető.

A gyakorlatban Max Weber és vele együtt a társadalomtudomány fő áramlata csu
pán a célracionális cselekvéssel foglalkozott. A racionális cselekvés elméleti szak
értője elfelejtette -  vagy soha nem ismerte fel -  e megközelítés alapvető korlátáit, 
amikor általánosan ezen az alapon próbálta magyarázni az emberi viselkedést. Max 
Weber tipológiájának számos gyengesége van. Weber nem tudta helytállóan kifejteni 
a „wertrational” terminust. Ezért a huszadik század első felének szociológiájára há
rult az a feladat, hogy megfogalmazza a racionális cselekvés általános elméletét, 
amely az értékorientációk különböző típusaira alapozható. Talcott Parsons volt az a 
szociológus, aki megpróbálkozott eme űr betöltésével.

Max Weber tipológiájának második gyengesége az irracionális cselekvésről al
kotott elképzelés, ugyanis Max Weber (akárcsak Talcott Parsons) nem tett különb
séget indulati viselkedés és-érzelmi cselekvés között. Ezen elméleti elfogultság hátte
rében a nyugati kultúra elfogultsága áll. Az indulatok szocializációja és differenciá
lódása, valamint az „érzelmek" formájában megjelenő tudatos kontroll még csak 
nem is ismert azok számára, akik az egyoldalú „célracionális’’ logikát követik.

Ezért a racionális cselekvés domináns elméletei figyelmen kívül hagyják a teljes 
Spinozától■’ Alfred Heiderig ívelő intellektuális tradíciót, e teóriákból egyszerűen hi
ányzik a ,, L Education sentimentale”.

A tipológia harmadik hiányossága egy nyilvánvaló jelenség, a káros szenvedély 
és az abból fakadó viselkedés figyelmen kívül hagyása. E hiányosság nagyon külö
nös, s csak az ideológiai önvédelem lehet a magyarázata. A káros szenvedélyből fa
kadó viselkedés mint tény a racionális cselekvésnél sokkal jobban megmagyarázható 
és előre jelezhető. Egy drogfüggő jövőbeli cselekedetei és sorsa könnyen megjósol
ható, ha tudjuk, hogy nem kap segítséget más emberektől.

2 Max Weber (1956) W irtschaft und Gesellschaft. Hg. V. J. Winckelmann. Köln: Kiepenheuer 
& Witsch, Teil 1, 1-42.

’ Az érzelmek „more geometrico” elemzéséhez lásd A n to n io  N e g r i írását (1981) L'anomaüa 
selvaggia. Saggio supotere e potenza in B a ru ch  Sp inoza . Milano: Feltrinelli.
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így elvárható volna, hogy az emberi cselekvés elmélete a káros szenvedély elemzé
sével kezdődjék. Ezért magyarázatra szorul, hogy Weber, Parsons és a többi társada
lomtudós miért hagyta figyelmen kívül a káros szenvedélyt, mikor az emberi cselekvés 
általános elméletének megalkotására vállalkozott. Igaz, a „racionális döntéselméleti 
iskola” radikális vezetője, Gary S. Becker foglalkozott a káros szenvedéllyel, és kidol
gozta a „racionális káros szenvedély” elméletét. Ez azonban utolsó erőfeszítéseinek 
egyike volt a megközelítésében mutatkozó hézagok pótlására, miután évtizedekig el
hanyagolta a jelenséget. Továbbá, ha jobban elemezzük megközelítését, felfedezhet
jük, hogy a racionális döntéselméleti iskola egy régi fogását alkalmazva valójában 
nem is a káros szenvedéllyel foglalkozik. Újradefiniálva a káros szenvedély fogalmát, 
egyszerűen figyelmen kívül hagyja, amit nem tud megmagyarázni.

Ha tehát az emberi cselekvés tipológiájából indulunk ki, szélesítenünk és módo
sítanunk kell Max Weber megközelítését legalább a következő módon:

1 . „wertrational” cselekvés
2 . tradicionális cselekvés
3. érzelmi cselekvés
4. „zweckrational” cselekvés
5. káros szenvedély
6 . irracionális viselkedés

A cselekvés iránya és a „Wertrationalitát” jelentése

Talcott Parsons megpróbálta kitölteni azokat a hézagokat, amelyek a racionális 
cselekvés weberi elemzésében maradtak.

Mielőtt feladta volna, s visszatért egy tisztán funkcionális elmélethez, megkísé
relte megfogalmazni az értékorientációk elméletét, tekintettel azoknak a szocializá
ciós folyamat során végbemenő fejlődésére.

Első megközelítése szerint -  melyet nevezhetnénk „Parsons I-nek”, megkülön
böztetve a funkcionális, „Parsons I I ” elmélettől -  a szocializáció során bármely tár
sadalmi rendszerben az egyénnek az értékorientációk következő bináris elkülöníté
seit kell elsajátítania:

1 . indulati -  semleges
2 . egyéni -  közösség-orientált
3. univerzalista -  partikularista
4. minőség -  teljesítmény
5. diffúz-specifikus

Ezen az alapon elkülöníthetünk 25 =32 különböző cselekvésorientációt. E 32 külön
böző lehetséges orientációs minta közül egyre alkalmazható „zweckrational” címke, 
nevezetesen arra a cselekvésre, amely egyidejűleg a következővel rendelkezik:

„ Zweckrationalital", Talcott Parsons változóival definiálva___________________________

indulatilag semleges
egyénorientált
partikularista
teljesítményorientált
specifikus
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Az e változók jellemezte specifikus viselkedést tekinthetjük „zweckrationak’-nak. 
Parsons elemzése mindig a cselekvő nézőpontjából indul ki. A fent bemutatott 
minta az egyéni hasznosságot mérlegelő orientációk legtisztább formájának tekint
hető. Más lehetséges minták például:

Példák a „ wertrational" cselekvésorientációk különböző mintáira

indulatilag semleges indulatilag semleges
közösségorientált közösségorientált
partikularista partikularista
teljesítményorientált teljesítményorientált
specifikus diffúz

E minták a „wertrational” orientáció sajátos típusait definiálják.
A neoklasszikus gazdaságtan szerint az egyének azért cselekszenek, hogy elérjék 

legfontosabb egyedi céljukat. Minden más cél eszközzé válik, mely többé-kevésbé 
hasznos vagy haszontalan a végső cél elérése szempontjából. Olyan mértékben „ra
cionális” az egyén, amennyiben viselkedésében a fenti mintát követi. E minta a túl- 
egyszerüsített problémamegoldás logikájának tekinthető. Az egyén „racionálisnak” 
címkézhető, ha figyelembe veszi az összes olyan lehetséges esemény hasznosságát 
és bekövetkezésének valószínűségét, melyek végső célja szempontjából különböző 
kimenetelekhez vezetnek.

E racionális kalkulációhoz el kell kerülnie az indulati impulzusokat, csak a saját 
érdekét veheti figyelembe, a kollektív szükségletek és célok nem lehetnek megfon
tolásának tárgyai. Nem építhet csupán tulajdonságokra és minőségekre, hanem telje
sítenie kell. Emellett meglehetősen specifikusnak kell lennie, csak olyan stratégiák 
érdekelhetik, melyek a legfontosabb célja eléréséhez segítik hozzá. Ezért társíthatjuk 
az értékorientáció ezen mintáját a „zweckrational” cselekvéssel.

Mit érthetünk „wertrational” orientáció alatt? A modell-változók felhasználásával 
32 különböző értékorientációt különböztettünk meg, melyek közül csak egy tekint
hető tisztán „zweckrational”-nak. További példákat nézve valamelyest felfedezhet
jük  az értékteret.

Mit mondhatunk például a következő mintáról?

Egy „ racionális " rasszista orientációs mintája

indulatilag semleges
egyénorientált
partikularista
minőségorientált
specifikus

A fenti orientációs mintával jellemezhető cselekvő lehet például egy „racionális 
rasszista”. Ebben az esetben az általa leginkább méltányolt minőség egy bizonyos 
„faj”, amelynek létében hisz.
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De ha e mintát megvizsgáljuk és összehasonlítjuk a tisztán „zweckrational” ori
entációval, akkor egy alapvető különbséget találunk. A „zweckrational” esetében 
maga a cselekvő az egyedüli személy, aki hasznot húz a racionális cselekvésből. 
Minden más cél csupán eszközként jöhet számításba az egyéni érdeknek megfelelő 
végső cél eléréséhez. A rasszista esetében legalább két szereplőt találhatunk, akik 
profitálnak a racionális cselekvésből.

A két szereplő közül az egyik maga a cselekvő egyén, a másik egy kollektív sze
replő (az adott személy képzeletében), nevezetesen a „faj” (bármi is legyen egy ilyen 
kollektív aktor a valóságban). Az egyéni érdekből fakadó cél („zweck”) mellett egy 
második végső célt találunk, a „faj” érdekét. Csak abban az esetben beszélhetünk 
„zweckrational” viselkedésről -  amely valójában nem értékorientált - ,  ha valaki a 
racionalista ideológiát saját érdekében használja fel. A „zweckrational” orientációval 
összehasonlítva így a „wertracional” orientációt az jellemzi, hogy a cselekvés és an
nak eredménye legalább két különböző haszonélvező érdekeivel összecseng. Egy 
ilyen „wertrational” cselekvőnek legalább két különböző hasznosság szerint kell 
kalkulálnia és optimális döntést hoznia: a cselekvő saját haszna és azon szereplő 
haszna szerint, akinek érdekében cselekszik. E két szereplő csak a „zweckrational” 
orientáció esetén esik egybe. Minden más esetben megjelennek az értékek, és lega
lább két különböző szereplő érdekeit kell összeegyeztetni.

A helyzet nagyon komplikálttá válik társadalmi interakciók esetén, ha a szereplők 
értékracionálisak. Ha két „zweckrational” orientációval bíró személy lép interakcióba, 
csak kettejük érdekei merülnek fel. Ha viszont két különböző „wertrational” orientáci
ójú személy lép interakcióba, legalább négy szereplő érdekei fognak ütközni. Csak ab
ban az esetben jöhet számításba pusztán három szereplő, ha e két személyt azonos ér
tékirányultság jellemzi, érdeke. A fenti különbségeket szemlélteti az 1. ábra.

Ha összehasonlítjuk a három esetet, rögtön világossá válik, hogy a másodiknak 
nincs egyszerű megoldása. Ezért azt a szituációt, melyben különböző értékirányult
ságok merülnek fel, összeegyeztethetetlen érdekekből fakadó konfliktusok és bi
zonytalanságok jellemzik. E kétértelműségek csupán olyan mértékben csökkenthe
tők, amilyen mértékben a különböző szereplők értékorientációja megegyezik.

A fenti elemzés alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a „zweckrational” 
szereplők előnyben vannak abban az értelemben, hogy az általuk létrehozott társa
dalmi interakciós rendszerek a legkevésbé komplikáltak. Az ilyen egyszerű rendsze
rek nagy hátránya az, hogy a tagok eltérő érdekeiből fakadó konfliktusaik megoldási 
lehetőségei jelentős mértékben korlátozottak. A racionalitás e típusa gyakran „zsák
utca-szituációkhoz” vezet, amelyek közül néhányat a játékelmélet fogoly-dilemma
ként ír le.

Másfelől az „értékracionális” cselekvés hátránya legfőképp az, hogy bonyolult 
interakciós rendszerekhez vezet, melyekben a hasznosságok nehezen kalkulálhatók 
és amelyekben ezért komplikált cserefolyamatok válnak szükségessé. Az értékracio
nális cselekedetek rendszerének előnye -  úgy látszik -  abban rejlik, hogy bennük 
sokkal könnyebb elkerülni az érdekek feloldhatatlan konfliktusait, és lehetőséget 
nyújtanak a konfliktusok általános értékrendszerek kialakítása révén történő megol
dására. Ez egy olyan előny, amelyről nem beszélhetünk „zweckrational” cselekvés 
esetén.
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Ezért úgy tűnik, a „zweckrational” orientációhoz képest az „értékracionális’' ori
entáció a társadalmi rendszerek evolúciójának egy magasabb lépcsőfoka. Amikor ezt 
állítjuk, egyfelől tudatában kell annak lennünk, hogy az „értékorientált” cselekvés 
könnyen csak megjátszás lehet. Ebben az esetben „zweckrational” stratégiát követő 
emberek az értékorientációt csupán tettetik és ideológiai fegyverként használják. 
Nem kérdés, hogy ily módon az értékracionalitás kutatása korlátokba ütközhet. A 
gyakorlatban ez a „nyitott társadalmak” legjelentősebb problémája.

Másfelől az értékracionális cselekvés különböző formái változnak, ha lehetőség 
nyílik közös előnyöket kidolgozni a közös értékek alapján. Az első példánkban pél
dául a faj mint érték vált megfontolás tárgyává. Világos, hogy egy ilyen érték sok 
embert kizár a közös értékrendszerből és radikalizálja az érdek-orientált cselekvé
sekből fakadó konfliktusokat. Ezért várható, hogy csak az univerzális orientációk 
vezetnek olyan értékrendszerhez, amely hosszú távon evolúciós előnyökkel bír. 
Alapvető eltérések vannak ezért az értékek különböző típusai között, melyeket 
mindezidáig nagyon kevéssé ismerünk.

1. ábra: A „zweckrational” és a „w ertrational” cselekvés cselekvői 
és haszonélvezői

1. eset: K é t .,zweckrational" orientációval bíró „zweckrational" cselekvő

2. eset: K é t,, wertrational" cselekvő, mindegyikhez két különböző 
haszonélvező tartozik

3. eset: Két közös értékrendszerrel bíró cselekvő
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Az érzelmi cselekvés logikája és az indulatok irracionalitása

Parsons szociológiájának alapvető problémája, hogy -  a huszadik század második 
évtizedének pszichológiai kutatásai által befolyásolva -  nem tett különbséget indu
latok és érzelmek között. A Harvard Egyetem interdiszciplináris kutatócsoportját, 
melyhez Parsons tartozott, a pszichológus Henderson neve alatt szervezték meg, így 
még a társadalmi rendszer koncepciója is egy pszichológiai paradigma analógiájára 
született.

Parsonst ezen az alapon lehet kritizálni: az érzelmeket el kell különíteni az indu
latoktól. Az érzelmek olyan indulatok, amelyek már szocializáltak, megszemélyesí
tettek és a kultúra által módosítottak. Először is az élő szervezetek energiája, melyet 
az indulat szabadít fel a cselekvés számára, részlegesen kontrollálható, és ezért a tu
datos viselkedés során kihasználható, ha maguk az indulatok differenciálhatok és a 
különböző indulatok különböző tárgyakhoz és célokhoz kapcsolhatók. Az érzelmek 
az indulatok csoportjának azon részét képezik, melyek szocializálhatok és kulturáli
san átalakíthatok. Segítenek az élő szervezetek energiáit társadalmi, személyes és 
kulturális cselekvési rendszerek felé irányítani. Mivel mindezen rendszerek dina
mikus folyamatokból állnak, valamennyien építenek az élő szervezet indulati ener
giáira.

Igaz, Parsons kifejlesztett egy fiziológiai megközelítésen alapuló szocializációs 
elméletet, és így foglalkozott az energia transzformációjával is, bevezetve a 
„cathexis” fogalmát e folyamatra, de megközelítésében nem tett következetesen kü
lönbséget indulatok és érzelmek között.

Ez a hiányosság az egyik alapvető oka annak, hogy redukcionista programjában 
Casper David Homans miért tudta sikeresen támadni Parsons elméletét.

Homans megpróbált visszamenni a cselekvéstől a viselkedésig az érzelmek és 
azok viselkedéssel való összefüggésének tanulmányozása révén. Ugyanakkor vilá
gos, empirikusan tesztelhető és -  amennyiben hamisnak bizonyulnának -  elutasítha
tó tételek megfogalmazásával megkísérelt felépíteni egy axiomatikus elméletet. 
Ezért úgy gondolta, hogy „vissza kell hoznia az embert”. Ez számára egy redukcio
nista programot jelentett egy olyan elmélettel, amely egyénekkel és viselkedésükkel 
foglalkozik, nem pedig olyan absztrakt entitásokkal, mint a társadalmi rendszerek, a 
viselkedési minták és a kultúra. így például megfogalmazott olyan tételeket, melyek 
az emberek interakciói és egymás iránti szeretete közti kapcsolatra vonatkoztak. 
Ugyanakkor megpróbált az emberi viselkedésre vonatkozó általános tételeket is ki
dolgozni, melyek minden körülmény és feltétel esetén igazak lehetnek.

így például a következőt állította:
„Minél többször kerülnek az emberek egymással interakcióba, annál inkább sze

retik egymást.”
és:
„Minél inkább szeretik egymást az emberek, annál többször lépnek interakcióba

egymással.”
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Ezen állításokban egy mögöttes feltételezés rejlik, nevezetesen az, hogy az érzel
mek és a viselkedés szisztematikusan kapcsolódnak egymáshoz, s hogy ez az érzelmek 
és viselkedés közti kapcsolat az állítások általános logikáját követi, miként az empiri
kus társadalmi valóság sajátságai is levezethetők e logika általános axiómáiból.

Más szavakkal, Homans megkísérelte racionalizálni az érzelmeket. Ezen általános 
tételekkel az a probléma, hogy néha igaznak, néha hamisnak bizonyulnak. Továbbá 
az ilyen általános lineáris tételek alapján, melyek mindegyike két változóra vonatko
zik, nem állapítható meg, hogy milyen körülmények közt érvényesek és mikor nem.

Homans azzal vádolta Parsonsl, hogy az emberre vonatkozó „túlszocializált kon
cepciót” alkotott az emberről, a saját megközelítésével viszont az a probléma, hogy 
az ember „túlracionalizált koncepcióját” követi, amely szerint az érzelmek alapve
tően nem különböznek az észlelésektől. A társadalmak -  ahogy ő és sok követője 
hitte -  az egyének által épülnek fel az általános lineáris egyenletrendszerek logikája 
szerint.

Ha valaki belenéz Homans életrajzába, könnyen megértheti világnézetét és elmé
leti megközelítését. Tipikus „ WASPS" (fehér, angolszász, protestáns) származás, 
egy hadihajó tisztje volt a második világháborúban. Redukcionista szociológiai 
megközelítése -  úgy tűnik -  megfelel a hadihajó szigorú rendjének. Maga Homans 
is írt egy rövid cikket e társadalmi rendről. A WASP réteg felső osztályának jól in
tegrált tagjaként soha nem kérdőjelezte meg e rendet, és soha nem foglakozott a ha
dihajóját körülölelő makrostruktúrával. Tette a dolgát és megtanulta e mikrovilág 
dinamikáját. A „visszahozni az embert” programja ezért azt jelentette, hogy a társa
dalmat az ő logikája szerint kell modellezni. Nézőpontja szerint az emberek nem 
rendelkeznek jól szocializált személyiséggel, totális intézmények külső szankciói 
által kell ellenőrizni őket. Itt egy nagyon érdekes párhuzamot találunk a „fogoly- 
dilemma” játékelméleten belüli központi szerepével.

Kettős probléma merül fel egy ilyen programmal. Egyfelől lehetetlen leírni nagy 
számú változók komplex statisztikai- kölcsönhatásait lineáris egyenletrendszerrel, 
így például az interakció és szeretet mellett az úgynevezett „elemi kapcsolatokat” és 
a tulajdonítási folyamatok  különböző típusait is figyelembe kell vennünk, ha a min
dennapi élet logikáját meg kívánjuk érteni. Például figyelembe kell vennünk az ele
mi kapcsolatokat, ha az interakció szeretetre gyakorolt hatásait meg akarjuk jósolni. 
A Heider által javasolt cselekvési logika szerint a következő tipikus dilemmákat fo
galmazhatjuk meg:
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2. ábra: Társadalm i interakció, érzelm ek és elemi form áció Fritz Heider 
„belépési pszichológiája” szerint

Az érzelmek heideri logikája szerint egy szituáció három elemét mindig egyszerre 
kell figyelembe venni, és a három kapcsolat értékeit össze kell szoroznunk egymás
sal. Példánkban egy értékkel bíró tárgy szerepel, melyhez A személynek nincs hoz
záférhetősége, B-nek viszont van. Mindketten szeretnek egy harmadik személyt, C-t. 
Azt jósolhatjuk, hogy abban az esetben, ha A és В csupán ismerik egymást, de nem 
lépnek interakcióba, A személy szeretni fogja B-t.

Ugyanakkor A és В különböznek a releváns Oi tárgyhoz való hozzáférésben, és В 
személy nem hajlandó vagy nem képes e hozzáférési lehetőséget A-ra átruházni, 
ezért kerülni fogják az interakciót, tekintve hogy az, amennyiben a körülmények ki
kényszerítik, negatív (ellenséges) lesz. Ezért ebben az esetben A és В személyek 
csak akkor fogják szeretni egymást, ha el tudják kerülni a közvetlen interakciót. Ha 
közvetlen interakcióra kényszerülnek, kapcsolatuk nem pozitív, hanem ambivalens 
lesz. Ámde az ambivalencia egy labilis szituációt foglal magába, ezért az А, В és C 
személyek társadalmi környezetének további tárgyait, személyeit és körülményeit 
kell figyelembe venni, ha valaki meg kívánja jósolni, hogy az így létrejött kereszt
nyomás (cross pressure) feloldódik-e vagy továbbra is fennmarad . 4

Ha most megfontolás tárgyává tennénk egy személy olyan szituációban végre
hajtott „zweckrational” cselekvését, amelyben számos más ember is képes befolyá

4 Az ambivalenciára vonatkozóan lásd még: A n d re w  J. W eigert (1991) Mixed Emotions.
Certain Steps toward Understanding Ambivalence. New York: New York State University.
F ritz  H e id er  nem foglalkozott ilyen bonyolultabb konstellációkkal.
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solni a cselekvés lehetséges kimenetelét, irracionális volna figyelmen kívül hagyni 
az adott szereplők közti érzelmi kötelékeket, valamint azt, hogy az adott tárgyak 
milyen érzelmi jelentőséggel bírnak számukra.

Ezért az elemző első feladata annak eldöntése, hogy ki és mi fontos az adott szitu
ációban. Miután e feladatot megoldotta, fel kell tennie a kérdést, hogy milyen ér
zelmi egyensúly vagy egyensúlytalanság van a releváns személyek és tárgyak kö
zött, és a cselekedetek, amelyeket a jövőbeli lehetséges fejleményekre tekintettel 
kell vizsgálni, hogyan illeszkednek e kiegyensúlyozott vagy kiegyensúlyozatlan 
konstellációba, hogy e jövőbeli cselekedetek megváltoztatják-e vagy megerősítik a 
teljes konstellációt.

Csak akkor lehet megjósolni bizonyos stratégiák költségeit és nyereségeit, ha 
mindezeket empirikus alapon becsülni tudjuk (vagy még jobb, ha ki tudjuk számol
ni). Ugyanakkor a kimenetelek fúggeni fognak mindezen konstellációk és folyama
tok bekövetkezési valószínűségeitől. Az ilyen kalkulációk egyszerűen kivitelezhe- 
tetlenek, és a racionális döntéselmélet utópikus programnak bizonyul, kivéve egy 
börtönben vagy egy háborúban résztvevő hadihajón. A kilencvenes évek elején D. P. 
Green és I. Sharpio ,,A racionális döntéselmélet patológiái" című áttekintésében 
kimutatta, hogy a racionális döntéselmélet programjának harminc éve „nem hozott 
új, empirikusan tartható eredményeket a politikára vonatkozóan”5. Most, közel 
negyven év elteltével úgy tűnik, hogy ez az állítás nem csupán azért érvényes, mert 
elfogadott tény, hanem mert teljesülése szükségszerű. Ahogy az ismert szociálpszi
chológus, Robert P. Abelson megfogalmazta: ,,A racionális döntéselmélet teoreti
kusai megpróbálták újra feltalálni a pszichológiát a viselkedés empirikus vizsgálata 
iránti őszinte elkötelezettség nélkül. ” 6

A racionális döntéselmélet mint empirikus elmélet totális csődje demonstrálható 
azzal a ténnyel, hogy négy évtized kutatásai során nem született olyan munka, amely 
egy játszmát extenzív formában  kifejezne oly módon, hogy egy valós életszituáció
ban empirikusan tesztelhető legyen. A játékelmélet területén az úgynevezett „kuta
tás” szabályszerű mintáját a következő totális stratégiákhoz általános értékeket vezet 
be, és ezen az alapon számolja ki a lehetséges kimeneteleket. Csupán ennyit téve a 
megközelítés a spekulatív filozófia egyik ága marad7. De azért kétségkívül van 
olyan ága a racionális döntéselméletnek, amely kísérleteket használ fel. E tradíción

5./ Friedemann (ed.) (1996) The Rational Choice Controversy. New Haven, 235-276.old.
6 The Secret Existence of Expressive Behaviour. In: J. Friedemann (ed.) (1996) The Rational 

Choice Controversy, 34.
7 Az extenzív játékok a stratégiákat rendszerint mindkét fél esetében három vagy négy lépésre 

korlátozzák, a legtöbb esetben mindkettőjük csak két lépést tesz. Ha valaki összehasonlít 
egy egyszerű sakkjátszmát (és a sakk még egyszerűnek tekinthető a mindennapi élethez ké
pest) egy ilyen redukált és túlegyszerűsített valósággal, akkor fogalmat alkothat a játékel
mélet és a valós élet közti nagy távolságról. Egy jó sakkozó mindkét fél 6 - 8  lépésében gon
dolkodik, és minden lépés körülbelül 1 0  választási lehetőséget foglal magába,- nem csupán 
kettőt, mint a játékelméletben. A játék első 12-15 lépéséig lehetőségek ezreivel számolnak 
előre. A megnyitáshoz sok stratégia létezik, és mindegyiknek számos variációja van, így 
nem elég csupán annyit jelezni, hogy valaki a „szicíliai megnyitást” választotta, a megnyitás 
variációját is specifikálni kell.
Az extenzív játékokra vonatkozóan lásd például: James D. Morrow (1994) Game Theory for 
Political Scientists. Princenton: 6 . fejezet
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belül érdekes kutatásokra lelhetünk, bár mindegyik kísérleti szituáció kikényszerített 
választásokon alapul, és engem Homans hadihajójára emlékeztet.

Összegezve, az érzelmi cselekvés fogalma elméletileg és empirikusan jól megala
pozott, nem redukálható a racionális cselekvés valamiféle típusára. Az érzelmi cse
lekvés nem csupán mikroszinten, hanem a politikában és a társadalom makro
szintjén is elsőrendű fontossággal bír. Az érzelmekre vonatkozó tradicionális egyen
súlyi- vagy kognitív konzisztencia-modellekre építő szociálpszichológiai kutatások 
mellett az indulatok fraktális logikáját kidolgozó új megközelítések is megfogalma
zódtak8. Ezzel párhuzamosan az érzelmek alakulásáról szerzett empirikus és kísérleti 
tudás gyorsan bővül. 9 Ezért el kell fogadnunk azt a tényt, hogy az emberi cselekvés 
magyarázatát a racionális döntéselméletnek számos alternatívája létezik, s hogy a 
„zweckrational” cselekvés legfeljebb egy speciális eset.

A káros szenvedély és az ámítás logikája

Ha a legális drogok -  mint az alkohol és dohány -  használatát és a gyógyszerekkel 
való visszaélést is számításba vesszük, akkor a drogfüggőség széles körben elterjedt 
és a normál viselkedés egy formája.

E jól bizonyított tény ellenére az általános társadalomelmélet nem ölelte fel 
szisztematikusan az ilyen viselkedést, bár foglalkoztak vele, mint a deviáns viselke
dés speciális esetével. Ez volt -  és még ma is ez -  az elméleti szociológia egyik 
alapvető hibája.

A megközelítésemben javasolt nézőpont szerint a káros szenvedély az emberi vi
selkedés és az emberi cselekvés egy általános formáját képviseli, és sokkal szélesebb 
körben elterjedt és mindennaposabb, mint a drogfüggőség. Tudjuk például, hogy a 
szerencsejáték káros szenvedéllyé válhat, hogy a rögeszmék és szenvedélyek olyan 
formát ölthetnek, amikor bizonyos személyek és/vagy tárgyak még nagy populációk 
számára is pótolhatatlanná válnak stb. Általánosabban fogalmazva, bizonyos körül
mények hatása alatt a viselkedés majd’ minden formája káros szenvedéllyé, a tár
gyaknak majdnem mindegyike valamilyen káros szenvedély tárgyává válhat. így 
például beszélhetünk „a munka alkoholistáiról" is, nemcsak analógiás értelemben, 
hanem mint a káros szenvedély egy formájáról. Ugyanígy a gépkocsik és birtok
lásuk, 'illetve használatuk a legveszélyesebb és leginkább elterjedt káros szenvedé
lyek egyikévé vált civilizációnkban. Egyedül Németországban az elmúlt negyven 
évben körülbelül félm illió ember halt meg és ötmillió súlyosan megsérült az utakon. 
Ugyanezen időszakban Európában emberek milliói vesztették életüket autóbaleset
ben. Ez olyan, mint egy világháború, a „normális” emberek mégis helyénvaló és bé
kés interakciónak tekintik. Ebből kifolyólag a káros szenvedélyek két típusát fogjuk 
elkülöníteni, nevezetesen a drogfüggőséget és a tárggyal nem bíró káros szenvedélyt 
(addiction) vagy szenvedélyt (passion).

8 Lásd például: L u c  C io m p i (1997) Die emotionalen Grundlagen des Denkens. Entwurf einer 
fraktalen Affektiogik. Göttingen: Vandenhoeck.

9 Például G e ra ld  H ilth er  (1997) Biologie dér Angst. Wie aus StreB Gefühle werden. 
Göttingen: Vandenhoeck.
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Mi a közös e két formában?
Először is, egy káros szenvedély növekvő függőséget eredményez, és a függőség 

önmagát megerősítő jelenség. Minél inkább függőségbe kerül valaki egy drogtól 
vagy szenvedélytől, annál inkább szüksége lesz rá, és csak egyre nagyobb mennyi
ségekkel lesz képes elérni ugyanazt a kielégültséget és boldogságot. Másrészt ha 
valaki függővé vált, káros szenvedélyének kiéléséhez szüksége lesz drogra. Ha ezt 
nem kapja meg, a hiány fogja motiválni, és cselekedeteit a célnak, az anyag meg
szerzésének szolgálatába fogja állítani. Nem maga a cselekvő határozza meg a célja
it, hanem pszichológiai állapota „dönti e l” számára, mi a legfőbb tennivalója. A 
racionális döntéselmélet nyelvén: a cselekvés lehetséges kimeneteleinek hasznossága 

fe lő l a káros szenvedély és a szervezet általa előidézett pszichológiai állapota dönt, 
nem pedig maga a cselekvő!

A függőségnek durván két típusa különíthető el: az egyik a „pszichikai” függő
ség, a másik a „szomatikus”. Legalábbis a függőség magasabb fokán a szervezetnek 
szüksége lesz az anyagra, hogy helyreállítsa pszichológiai folyamatainak egyensú
lyát. Drogfüggőség esetén egy külső anyagra van szükség a stabil szomatikus állapot 
helyreállításához. E stabil állapot bizonyos idő elteltével tipikusan felborul, és új 
anyag használata válik szükségessé a pszichológiai egyensúly helyreállításához. A 
drogok és mániák révén elért stabil állapot különbözik az egészséges szervezet által 
kialakított és reprodukált egyensúlytól; a káros szenvedély rabja nem képes saját 
pszichológiai egyensúlyát helyreállítani erőteljes beavatkozás és más emberek segít
sége nélkül, amelyet tudatosan rá kell kényszeríteni a szervezetére.

Másodszor, a nem tárgyra irányuló káros szenvedélyek esetén az endorfinokat, 
melyektől a cselekvő függővé válik, maga a szervezet termeli. Az endorfinokat a test 
egy izgalmi állapotban termeli bizonyos viselkedési formák vagy külső ingerek ha
tására, legyenek azok személyek vagy tárgyak.

Harmadszor, a cselekvés és viselkedés nagyon közel áll egymáshoz a káros szen
vedély mindegyik formájában, sokkal inkább megegyeznek, mint a cselekvés bár
mely más típusa esetén.

Ha egy szervezet elérte a szomatikus függőség állapotát, á cél és a cselekedetek 
hasznosságát a test határozza meg, nem pedig a cselekvő tudatos kalkulációja. A 
„racionális cselekvés” csak az anyag megszerzéséhez, és egy bizonyos, endorfinek 
termelését eredményező pszichikai állapot eléréséhez szükséges eszközök kiválasz
tásában játszhat szerepet. Egy heroinfüggő dönthet arról, hogy prostituált lesz vagy 
drogkereskedővé válik, de nem dönthet arról, hogy szüksége van-e heroinra vagy 
sem. De még az anyag megszerzésének módjára vonatkozó választások is javarészt 
az adott szituáció által kínált lehetőségektől függnek, és nem képezik szabad dönté
sek tárgyát, mivel az nem képes hosszú távra tervezni. Ezek szerint a racionális 
döntéselmélet központi elemei a káros szenvedély mindkét formája esetén hiányoz
nak: hiányzik a viselkedés lehetséges kimeneteleinek hasznossága felől való szemé
lyes döntés, és a jövőre vonatkozó kognitív várakozások valójában nem befolyásol
ják  a viselkedést.

Ámde ebből a tényből kifolyólag a cselekvés és a viselkedés közti különbség el 
fog tűnni. A szomatikus függőség első fokának tipikus jellemzője, hogy az egyén 
megpróbál leszokni szenvedélyéről, beszél erről és álmodozik róla, de nagy valószí
nűséggel a szenvedély rabja marad, ha nem kap külső segítséget..Még ezen utóbbi
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esetben sem túl magasak a drogfüggő személy szenvedélytől való megszabadulásá
nak esélyei.

Negyedszer, a káros szenvedélyek sok formáját nem tiltják, sőt, fel sem ismerik a 
mindennapi életben. Hogy milyen drogokat fogadnak el és melyeket tiltanak, az a 
kulturális tradíciótól és az állam politikájától függ. Például a szovjet államapparátus 
számos tagja nagy ivó volt, mégis sok évig pozícióban maradhatott. Egy másik pél
daként említhető Göring, akit morfiumfuggőnek tartottak, mégis legalább 12 évig 
Németország legbefolyásosabb személyisége volt. Ezek kivételek. De a hétköznapi 
emberek százmillióinak normál viselkedése függ nemcsak az alkoholtól, a marihuá
nától, a kokaintól és az új szintetikus drogoktól, hanem egyfelől a nagyvállalatok 
által eladott eszközöktől és módszerektől, másfelől a politikai ideológiáktól. Televí
ziók, gépkocsik, üdülés és a tömegfogyasztás minden formája újabb fogyasztást ge
nerál és függőséget okoz. Az a tudós, aki nem végez a viselkedésre vonatkozó empi
rikus kutatásokat, hogy kimutassa, mennyiben tekinthetők ezen függőségek káros 
szenvedélyeknek, és nem teszteli előre, hogy a szabad akarattal rendelkező és a vilá
got racionálisan értelmező emberek mindegyike racionálisan cselekszik-e, egyfajta 
zsonglőr, a józan ész főpapja; a szokásos viselkedést szilárdítja meg ahelyett, hogy 
elkülönítené a káros szenvedélyt a személyes döntéseken alapuló cselekvéstől. A 
csupán axiómaként deklarált állítás, hogy minden ember racionálisan cselekszik, 
olyan, mint egy megváltástan, amely a legalapvetőbb kérdés empirikus kutatása elé 
gördít akadályt.

Mindmáig valójában senki sem tudja, hogy társadalmunkban az emberek milliói 
által értékelt viselkedésformák és tárgyak közül melyek tesznek valamilyen szenve
dély rabjává. Például nagyon valószínű, hogy a gépkocsik káros szenvedély eszkö
zeivé váltak társadalmunkban, és sok ember nem egyéni racionális döntés alapján 
vásárolja meg és használja őket, hanem személyes szenvedélyének indíttatására. 
Ugyanez igaz lehet a televízióra, gyorsételekre, Coca-Colára és civilizációnk egyéb 
áldásaira is.

Ötödször, a legfőbb ok, amiért a drogtól vagy képzeletbeli dolgoktól, rögesz
méktől függő emberek többsége káros szenvedély rabjává vált az, hogy nem találtak 
kielégítő életcélt. Mivel számukra jelentés és értelem nélküli maradt életük, elfogad
tak egy káros szenvedély által okozott függőséget. Ezáltal feladták a szabad válasz
tást és elfogadták a káros szenvedélytől való függést. Azért tették ezt, mert nem ta
láltak jelentést vagy célt az életüknek. Elfogadva a káros szenvedélyek valamely for
máját, megszabadultak ettől a problémától. Függővé válva az egyén megszabadul a 
döntés problémájától. Ebben az esetben nem kérdés, hogy mit kéne tenni, mert „az” 
-  nevezetesen a káros szenvedély -  eldönti a függők számára, hogy mi a teendő.

Anélkül, hogy tudatában lett volna, Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme 
című művében Max Weber maga is leírta a káros szenvedély rabjává válás folya
matát egy anyagtalan drog esetére. Ha valaki újraolvassa klasszikus munkáját azon 
hipotézis alapján, hogy művében egy kollektív függőség történetét elemezte, meg
bízható elemzését találja egy rögeszmének.

Fordította: Földvári Mónika
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AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS 
ÁLLAMPOLGÁRI PREFERENCIÁK 
MAGYARÁZATA*

I. Bevezetés

A jóléti állam magyarországi intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos kér
dések a hazai társadalomkutatók érdeklődésének homlokterében álltak az utóbbi 
évtizedben . 1 A témával foglalkozó legtöbb közgazdász figyelme elsősorban a haté
kony intézményi formák kialakítására irányult. A hatékonyság megteremtése azon
ban nem pusztán technikai feladat. Ahogy a jóléti intézményekre vonatkozó norma
tív közgazdasági elméletek is kiemelik a morális princípiumok szükségességét, úgy 
a jóléti állam hazai átalakításával elméleti alapon foglalkozó közgazdászok is etikai
világnézeti alapelvekre építik ajánlásaikat (lásd: Kornai 1998). Az is világos, hogy a 
különböző morális alapokon végzett optimalizációs eljárások egymástól igen eltérő 
következtetésekre vezethetnek.

A jóléti ellátások rendszerét más megközelítésből szemlélő szociológusok és szo
ciálpolitikai szakemberek egy része ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az 
egyes intézményi formák hatékonysága nem ítélhető meg az adókat fizető és a jóléti 
ellátásokat élvező állampolgárok preferenciáinak ismerete nélkül. 2 Nem mindegy 
azonban, hogy az egyének intézményi alternatívákról kinyilvánított véleménye mi
lyen megfontolásokon alapul. Amennyiben például a jelek arra utalnak, hogy az 
emberek jelentős része hiányos informáltságából kifolyólag nem valós következmé
nyei szerint ítéli meg az egyes alternatívákat, nem olyan egyszerű feladat a preferen
ciák beépítése a normatív társadalompolitikai elemzésekbe/’ Mindemellett az állás
pontok mögött meghúzódó motivációk jellege sem közömbös a szociálpolitikai 
ajánlások szempontjából.

Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy feltárjuk a jóléti rendszerrel 
összefüggő állampolgári preferenciák hátterében meghúzódó főbb tényezőket -  vagy

* Jelen tanulmány „Az állam és polgárai II.” kutatás keretében született. A kutatás vezetői 
Komat János és Tóth István György voltak. A vizsgálat alapjául .szolgáló adatfelvételt a 
Pénzügyminisztérium rendelte meg. Az adatelemzést és a kapcsolódó kutatásokat a Közép- 
Európai Egyetem Kutatási Alapja támogatta. A szerzők köszönettel tartoznak Gábos And
rásnak, Lengyel Györgynek. Medgyesi Mártonnak és Tóth István Györgynek a tanulmány 
korábbi változataihoz fűzött megjegyzéseikért. Köszönet illeti Gál Róbertét és Kornai Já
nost. akik az adatelemzés korábbi fázisában nyújtott alapos bírálatukkal segítették a szerzők 
munkáját. Mindazonáltal a tanulmányban található állításokért természetesen kizárólag a 
szerzőket terheli felelősség.

1 Az irodalom kiváló áttekintését nyújtja Róbert-Nagy (1998).
2 A közvélemény hazai vizsgálataihoz lásd: Ferge (1996), Ferge-Dögei (1998), Nagy-Tóth 

(1997), Róbert (1996), Tóth (1995).
3 Az informáltság társadalompolitikai következményeiről szóló vitához lásd C sontos-K ornai- 

Tóth (1997, 1998), Ferge (1998).
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legalábbis azok egy részét. Nem általában a jóléti ellátásokat vizsgáljuk, hanem egy 
szükebb területet, az egészségbiztosítási rendszert vesszük szemügyre. Arra törek
szünk, hogy empirikus elemzésünket elméletileg megalapozott feltevésekre építsük; 
azonban vizsgálatunk ezzel együtt is alapvetően feltáró jellegű. Rengeteg egyszerű
sítéssel élünk annak reményében, hogy néhány alapvető kérdésben tisztábban látunk 
az eredmények ismeretében. Az alábbiakban tesztelésre kerülő egyszerű modellek 
kutatási programunknak inkább kiindulópontjai, mintsem végeredményei. Alapfel
tevésünk, hogy a véleményt nyilvánító egyének racionális cselekvők, akik állás
pontjuk kialakításakor figyelembe veszik saját anyagi és egészségbiztosítási ellátás
sal összefüggő érdekeiket. Ugyanakkor feltételezzük azt is, hogy az intézményi 
megoldásokra vonatkozó preferenciák kialakításában erkölcsi megfontolások és ide
ológiai meggyőződések is szerepet játszanak. Ezek az értékítéletek egyrészt a szoci
alizáció strukturális jellemzőkkel megragadható folyamatának eredményei, másrészt 
szocioökonómiai sajátosságoktól független egyéni tényezők következményei. Bár 
elsődleges fontosságú, a kutatás jelenlegi, kezdeti fázisában nem tárgyaljuk az in
formáltság szerepét. A véleményeket meghatározó tényezők modelljét explicit mó
don racionális döntéselméleti alapokra építjük. Ugyanakkor erősen támaszkodunk a 
téma empirikus szociológiai kutatásainak eredményeire -  függetlenül azok megkö
zelítésmódjától. 4

Az empirikus elemzés alapjául egy ezerötszáz fős, a magyar felnőtt népességet 
reprezentáló mintán 1999 tavaszán készült kérdőíves felmérés szolgál. Az adatfel
vétel Komái János és Tóth István György „Az állam és polgárai II.” kutatási prog
ramjának keretében készült. A kutatás folytatása az 1996-ban lezajlott „Az állam és 
polgárai I.” felmérésnek, melynek irányítója -  a mostani vizsgálat vezetői mellett -  
Csontos László volt. A kérdőíves felmérés során a kötelező egészségbiztosítás intéz
ményeinek módosítási lehetőségeiről kértük ki a felkeresett emberek véleményét. 
Egyebek mellett az egészségbiztosítók közötti verseny kialakítása, valamint az álla
mi egészségügyi intézményekben vásárolható előnyök képezték a döntések tárgyát. 
A válaszadók nem önmagukban értékelték az alternatívákat, hanem a státus quóval 
vetették össze őket. A kérdezés során feltérképeztük azokat a változókat -  melyek 
feltevéseink szerint -  szerepet játszhatnak a vélemények kialakításában, vagy, ha 
közvetlen szerepük nincs is, segíthetnek a preferenciákat kialakító tényezők feltárá
sában.

A továbbiakban először a vizsgálatunkkal rokon területeken végzett kutatások 
elméleti hátterét vesszük szemügyre. Ezt követően a III. fejezetben -  a tanulságokat

4 Az esetleges félreértések elkerülése érdekében már a tanulmány elején szeretnénk tisztázni, 
hogy mire (pontosabban mire nem) vállalkozik vizsgálatunk. A fennálló rendszer módoza
taival összefüggő preferenciákat elemezzük, és nem foglalkozunk az egyéni igények és a 
jóléti rendszer sajátosságainak kialakulása közötti összefüggésekkel. Ez lényegesen össze
tettebb probléma, mely messze meghaladja jelen kutatás kereteit (ilyen elemzésre példa: 
Baldwin 1990). A vélemények kialakulásában szerepet játszó tényezőkkel kapcsolatos meg
állapításainkból nem vezethető le semmilyen következtetés a konkrét magyar egészségbizto
sítási rendszer vagy általában a jóléti állam demokratikus vagy tekintélyuralmi rendszerek
ben való kialakulásának hátterére vonatkozóan. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy az 
ilyen jellegű történeti vizsgálatok sem nélkülözhetik feltevéseik megfogalmazásakor az 
olyan elemzések eredményeit, mint amilyenre mi is kísérletet teszünk.
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levonva -  felvázoljuk modellünk alapelemeit. Ezután ismertetjük a modellekben 
felhasznált változókat. Az V. fejezetben regressziós elemzés segítségével tárjuk fel a 
legalapvetőbb összefüggéseket. Végül, az eredmények összefoglalása mellett, kije
löljük a további empirikus vizsgálat irányait.

A jóléti ellátásokkal kapcsolatos preferenciák vizsgálata

Számos empirikus kutatás foglalkozik a jóléti rendszer egészének, illetve egyes ré
szeinek sajátosságaival kapcsolatos preferenciák vizsgálatával. Ezen elemzések egy 
része a vélemények megoszlásának megismerésére irányul. Az ilyen közvélemény
kutatások rendszerint a nemzetközi összehasonlításra, az eredmények kívánatos 
vagy várható következményeire vagy éppen a vélemények interpretálására össz
pontosítanak . 5 6 A vizsgálatok másik része a konkrét jóléti intézmények kialakításával 
összefüggő preferenciák magyarázatával foglalkozik . 5 Elemzésünk elsősorban az 
utóbbiak eredményeire épít. A jóléti rendszerrel kapcsolatos preferenciákat magya
rázó vizsgálatok mellett széles körben folytak olyan kutatások, melyek a szavazók 
pártválasztásának motivációs hátterét kívánták feltárni. 7 Emellett számos felmérés 
foglalkozott az újraelosztásra vonatkozó vélemények magyarázatával . 8 Történtek 
kísérletek az újraelosztási attitűdök és a pártválasztás integrált magyarázatára is. 9 A 
pártválasztáshoz kötődő újraelosztási következmények döntésekre gyakorolt hatásá
val foglalkozó vizsgálatok kérdésfeltevései sok hasonlóságot mutatnak az általunk 
vizsgált problémákkal. Mindemellett tanulságos lehet számunkra az egyenlőtlensé
gekkel kapcsolatos attitűdök magyarázatával foglalkozó irodalom egy része is. 
Vizsgálatunk a kutatások e tágabb csoportjának eredményeit is felhasználja.

Tanulmányunk célkitűzéseinek figyelembevételével a szóban forgó kutatások két 
csoportját különböztetjük meg. Az elemzéseket meghatározó megközelítésmód 
alapján oksági-strukturális, valamint döntéselméleti modellekről fogunk beszélni. 10 

A felosztás az empirikus kutatások kiindulópontjául szolgáló különböző elméleti 
modellek eltéréseit mutatja. A kétféle megközelítés elméleteinek operációnálizálása 
után tesztelésre kerülő modellek azonban korántsem különböznek annyira egymástól.

5 Nemzetközi összehasonlításra példa Kluegel et. al. (1999), a következményekkel foglalko
zik Cavanna (1998), Taylor-Gobby (1991), Hansen (1998), Rabusic-Sirovatka (1999), a 
vélemények interpretálásának problémájára (is) fókuszál Althaus (1998), Csontos-Kornai- 
Tóth (1997). valamint Ferge (1998).

6 Lásd: Biomberg-Kroll (1999), Csontos-Tóth (1996), Csontos-Komai-Tóth (1998), Edlund 
(1999). Eismeier (1982), Hasenfeld-Rafferty (1989), Heijden-Nelissen-Verbon (1997), 
kangas (1997). Sanders (1988), Sears et. al. (1980).

7 A számunkra releváns irodalomból lásd: Carson-Oppenheimer (1984), Holmes (1990), 
Evans (1993), Kelley-Evans (1995), Quinn-M artin-W hitford (1999). M anza-Hout- 
Brooks (1995).

8 Lásd: Robinson-Bell (1978), Szirmai (1986), Kelley-Evans (1993), Ritzman-Tomaskovic- 
Devey (1992).

4 Lásd: Gijsberts (1999).
10 A megkülönböztetés hátteréhez lásd Coleman klasszikus cikkét (Coleman 1986). Az elmé

leti és metaelméleti szakemberek számára a felosztás -  akár a szűk témát tekintve is -  hiá
nyos és leegyszerűsítő lehet. Úgy véljük ugyanakkor, hogy gondolatmenetünk érthetősége 
szempontjából fontos számunkra a Coleman-féle megkülönböztetés.
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Az oksági modellekben elsősorban a cselekvők társadalmi státusa és demográfiai 
jellemzői határozzák meg az újraelosztással kapcsolatos értékeiket, illetve elosztási 
következményekkel járó politikai döntéseiket." A tesztelt empirikus modellekben a 
végső magyarázó változók többnyire (de nem mindig) a szocioökonómiai, illetve 
demográfiai jellegzetességek. Az elosztási értékek, amennyiben megjelennek, vagy 
az előbbiek következményei vagy közvetítők a politikai választás befolyásolásá
ban . 11 12 A változók egymásra hatását empirikusan általában útmodellek formájában 
vizsgálják. Ezzel szemben a döntési modellekben az egyének adott preferenciái je 
lentik a kiindulópontot (Baron-Hannan 1994: 1116-1117). A döntéselméleti meg
közelítést alkalmazó vizsgálatok többnyire számolnak mind a racionális motiváción 
alapuló közvetlen egyéni érdekeltséggel, mind pedig az altruizmusra vagy normakö
vetésre épülő újraelosztási preferenciákkal." A konzekvens módon operacionalizált 
döntési modellekben a változók értéke egy-egy egyénre vonatkozóan nem eleve 
adott, hanem az egyén döntésétől függ.

A két kutatási irány között a gyakorlatban korántsem olyan élesek a különbségek. 
Az oksági megközelítést alkalmazó modellek felépítésekor is gyakran hivatkoznak 
az egyéni anyagi érdekeltségre mint potenciális döntési faktorra. Az osztályszava
zási modellek ugyanúgy nagy figyelmet szentelnek a kérdésnek, mint az újraelosztá
si értékek empirikus vizsgálatai. A döntéselméleti érvelés bizonyos esetekben expli
cit módon is megjelenik a hipotézisek megfogalmazásakor (Evans 1993; Keiley- 
Evans 1993: 79 ) . 14 15 Másfelől viszont minden döntéselméleti megközelítést alkalmazó 
modellben jelen vannak bizonyos társadalmi-demográfiai háttérváltozók, anélkül 
hogy a szerzők döntési mechanizmushoz való viszonyukat tárgyalnák . 13 A legtöbb 
statisztikai tesztelésre összeállított modell a kiindulópontként használt megközelí
téstől függetlenül sok tekintetben hasonlít egymáshoz (Coleman 1986: 1329; 
Hechter-Kanazawa 1997: 193). Pontosabban szólva, a modellek közötti különb
ségeknek csak egy része írható az eltérő elméleti háttér rovására. Az eltéréseket 
ugyanakkor nem szeretnénk alábecsülni. Az oksági modelleket alkalmazó vizsgála
tok a legtöbb esetben kevés teret szentelnek az egyéni érdekeltséget meghatározó 
változók és a döntés kapcsolatának kifejtésére, ami a modell specifikálásában is tet
ten érhető. Emellett többnyire eltekintenek a morális megfontolások önálló motiváló 
szerepének vizsgálatától is. A döntési modellek ugyanakkor viszonylag kevés hát

11 Az elosztási attitűdök ilyen jellegű vizsgálatára példa: Robinson-Bell (1978), Kelley-Evans 
(1993), Ritzman-Tomaskovic-Devey (1992), Szirmai (1986); a pártválasztás és státus 
elemzésére lásd: Evans (1993), Manza-Hout-Brooks (1995), a két kérdés szimultán kutatá
sa: Gijsberts (1999).

12 Lásd: Gijsberts (1999), Szirmai (1986), Robinson-Bell (1978); ellenpélda: Kelley-Evans 
(1993).

13 Lásd: Heijden-Nelissen-Verbon (1997), Carson-Oppenheimer (1984), Holmes (1990).
14 A racionális döntéselmélet módszertani irodalma kiemelt figyelmet szentel a racionális 

modellek nem szisztematikus és néha rejtett alkalmazásának (Harsányi 1969: 517; Baron- 
Hannan 1994: 116; Blossfeld-Prein 1998: 13.).

15 Létezik olyan vizsgálat, amelyben explicit módon hivatkoznak mind a strukturális elméle
tekre, mind pedig a döntéselméleti megközelítésre, és éppen a két módszertan (és a hozzá
juk csatlakozó jellemző változók) empirikus relevanciájának párhuzamos tesztelését végzik 
(Quinn-Martin-Whitford 1999).
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térváltozó szerepét vizsgálják . 16 A strukturális háttérváltozók szerepeltetése a dön
téselméleti alapokon nyugvó modellekben egyfajta kompromisszum. A kutatóknak 
sok esetben nincs megfogalmazott feltevésük e változók döntésekben játszott szere
péről, azonban tapasztalati alapon tudják, hogy nagy a magyarázóerejük. Ezért a 
racionális cselekvéselméleti megközelítést alkalmazó empirikus kutatások egyik 
lényegi feladata, hogy minél több strukturális változót illesszenek be döntési mo- 
delljükbe. Úgy véljük, hogy a cselekvéselméleti feltételezések kiterjeszthetők a vál
tozók szélesebb körére. Ugyanakkor a racionális döntéselméleti alapokon nyugvó 
modellezésnek is vannak korlátái. A tapasztalat azt mutatja, hogy a szocializáció 
során kialakult preferenciák komoly szerepet játszanak az általunk vizsgált politikai 
vélemények meghatározásában.

A fenti terminológia alapján oksági elemzéseket végző kutatók sokféle módszer
rel vizsgálták az állampolgárok jóléti intézményekkel kapcsolatos preferenciáinak 
meghatározó tényezőit. Az egymástól sok tekintetben eltérő modellek többségének 
egyik közös jellemezője, hogy mind a szűkén értelmezett önérdek, mind pedig ér
tékorientáció szerepet játszik a magyarázatokban (Blomberg-Kroll 1999; 
Hasenfeld-Rafferty 1989; Sears et. al. 1980). A közvetlenül vagy szocializációs 
hatásokon keresztül érvényesülő önérdek szerepe kimutatható a modellekben, de 
elsősorban azokban a kutatásokban, ahol kevés teret szenteltek a háttérben meghú
zódó értékorientációk vizsgálatának (pl. Blomberg-Kroll 1999; Edlund 1999; 
Eismeier 1982). Az értékorientációk átfogóbb feltárását célzó elemzések az önérdek 
korlátozottabb és az ideológiai megfontolások erősebb hatását mutatták ki (Sanders 
1988: 316-321; Sears et. al. 1980: 672-674).17 Fontos figyelembe vennünk ugyan
akkor, hogy a különböző típusú motivációk súlyára vonatkozó következtetések kor
látozott érvényességűek. Nehéz ugyanis egymástól elválasztani a -  többnyire nagy 
magyarázóerejü -  demográfiai változók hatása mögött meghúzódó különféle moti
vációs tényezőket (Sears et al. 1980: 677). Az általános feltevések szerint a kor, a 
nem és a szocioökonómiai változók többsége mind az önérdekkel, mind pedig (a 
szocializáción keresztül) az ideológiai tényezőkkel kapcsolatban áll (Blomberg- 
Kroll 1999: 322-324; Edlund 1999: 345-346; Sanders 1988: 317; Sears et. al. 1980: 
671-672).

A közelmúltban tudomásunk szerint két kutatás foglalkozott a jóléti intézményi 
alternatívákkal összefüggő preferenciákat meghatározó tényezők racionális döntés
elméleten alapuló vizsgálatával. Heijden, Nelissen és Verbon a holland felnőtt né
pesség reprezentatív mintáján kísérelték meg feltárni a nyugdíjrendszerrel kapcso

16 Az eltérések egy némileg más jellegű megosztottságra is rávilágítanak, mely vélhetően nem 
teljesen független a két korábban tárgyalt megközelítés jellegzetességeitől. Lindenberg 
(1998) tanulmányában hívja fel a figyelmet a jelenségorientált és elméletorientált kutatási 
programok különbségre, bemutatva egyúttal a kétféle irányzat előnyeit és hátrányait. Az 
elméletorientált irányzat pontosan leírja az egyéni döntési mechanizmus összetevőit, ugyan
akkor sokszor -  a vizsgált jelenség megfelelő empirikus ismeretének hiányában -  tévesen 
választja meg a döntésekben valóban szerepet játszó változókat. A témaorientált kutatások 
képesek feltárni, hogy egy-egy szituációban a cselekvők miképp érzékelik a döntési dilem
mákat, illetve milyen tényezők játszhatnak szerepet a tapasztalt viselkedésben. Lindenberg 
meggyőződése, hogy a kétféle irányzat ötvözése vezethet igazán sikeres tudományos elem
zésekhez.

17 Lásd még: Kangas (1997).
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latos preferenciákat (Heijden-Nelissen-Verbon 1997). A kutatás középpontjában a 
generációk közötti újraelosztás kérdése állt. Az elemzés egyik célja annak tisztázása 
volt, hogy milyen szerepet játszik a méltányossági elv és az altruizmus az intézmé
nyi választásban. A kérdezettekkel különféle, egymástól eltérő be- és kifizetési tu
lajdonságokkal rendelkező nyugdíjrendszer-konstrukciókat ismertettek meg. Bizo
nyos megoldások a már nyugdíjas korosztályok számára voltak előnyösek, mások 
viszont a fiatalabbaknak kedveztek. A válaszadók egyenként értékelték az alternatí
vákat. Az eredmények azt mutatják, hogy az önérdek mellett az altruizmus és a tisz
tesség elve is szerepet játszik a döntésekben (Heijden-Nelissen-Verbon 1997: 512- 
513). A két morális tényező szétválasztása ázonban igen nehéznek bizonyult.

Csontos László, Komái János és Tóth István György a magyarországi aktív né
pesség reprezentatív mintáján több intézménnyel kapcsolatban vizsgálták az állam
polgárok attitűdjeit (Csontos-Tóth 1996; Csontos-Kornai-Tóth 1998). Elemezték az 
érintettség, az informáltság és a szocioökonómiai státus szerepét a kórházi ellátásról, 
a felsőoktatásról, valamint a nyugdíjrendszerről alkotott véleményekben. A válasz
adók a kórházi ellátással kapcsolatban a státus quot vetették össze több piaci elemet 
tartalmazó megoldásokkal. A mérsékelt változtatási javaslat szerint több biztosító 
versengene a kötelező járulékokért, a radikálisabb alternatíva a kötelező járulékok 
eltörlését jelentené. A regressziós elemzések adatai azt mutatták, hogy az egészsége
sebbek és a magas jövedelműek támogatják nagyobb arányban a változtatásokat. 
Akik tájékozottabbak az adókkal kapcsolatban, illetve akik magasabbnak vélik a 
kórházi ellátás adóárát, szintén nagyobb eséllyel ellenzik a státus quót. A magasabb 
iskolai végzettség szintúgy a változás iránti elkötelezettség esélyét növeli (Csontos- 
Kornai-Tóth 1998: 298). Az eredmények megerősítették az érintettségről és az in
formáltságról alkotott hipotéziseket. A szerzők továbbá vizsgálták a szolidaritás ér
tékének megjelenését az intézményi megoldásokról alkotott véleményekben. Az 
elemi eszközökkel végzett vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a szolidaritás 
meghatározó tényezője lehet az intézményi preferenciáknak. Jelen tanulmány -  mi
vel az említett program folytatásának része -  feltevéseiben és módszereiben is 
nagymértékben épít a Csontos-Kornai-Tóth kutatás eredményeire.

A döntési séma és a hipotézisek

Az állampolgárok az általunk vizsgált szituációban egy, az egészségbiztosítás jövő
jével kapcsolatos (képzeletbeli) népszavazáson vesznek részt. Ennek során többféle 
változtatási javaslatról kérik ki a véleményüket. Minden esetben a jelenlegi rendszer 
és egy módosított változat között kell választaniuk. A felkínált alternatív intézményi 
megoldások érinthetik a kiegészítő biztosítás keretében kínált szolgáltatások körét, 
az erőforrásokhoz jutás egyenlőségének mértékét, illetve a biztosító(k) működésé
nek hatékonyságát. Feltesszük, hogy a változtatások tranzakciós költségekkel járnak, 
és kimenetelük valamilyen szinten bizonytalan. A későbbi korrigálási lehetőségek és 
az átállás esetleges költségeinek jellege miatt a változtatások várható haszna rövid 
távon alacsonyabb, mint hosszabb időintervallumot tekintve.

Az egyik lehetséges javaslat szerint több egészségbiztosító versenyezne egymás
sal a piacon a kötelező járulékok felhasználásával. Ez növelheti a kötelező biztosítás
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működésének hatékonyságát, ugyanakkor a nagymértékű intézményi változás koc
kázatokat rejt magában. A rendszer működésének hatékonysága romolhat, ami vég
ső soron az adott befizetések mellett garantált szolgáltatási szint romlását hozhatja 
magával. A későbbi korrigálási lehetőségek, valamint az átálláshoz kötődő egyszeri 
költségek miatt a kockázat különösen rövid távon jelentős. A másik módosítási ja 
vaslat az alapellátáshoz kapcsolódó kiegészítő biztosítások megkötésének lehetősé
gét tartalmazza. E szerint lehetne olyan biztosítást kötni, amely egyebek mellett le
hetővé tenné, hogy a kórházakban kényelmesebb elhelyezést nyerjen a biztosított, és 
amelynek alapján bizonyos ellátásokhoz soron kívül juthatna hozzá. Ez az intézmé
nyi változtatás a fogyasztói szuverenitás kiterjesztése felé tett lépés, ugyanakkor a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségét is magával hozza. Feltevéseink 
szerint egy ilyen módosítás nem hordoz magában jelentős intézményi kockázatokat.

A hipotéziseink alapjául szolgáló döntési séma megalkotásakor elsődleges célunk 
volt, hogy megőrizzük a racionális döntési modell logikáját. Ezeken a kereteken 
belül azonban figyelembe vesszük a strukturális tényezők döntésekre gyakorolt ha
tását. Kiindulópontként a döntéseket meghatározó tényezők három csoportját külö
nítettük el: a döntések következményeit, a következmények észlelését és az észlelt 
következmények értékelését.

Ahogy a bevezetőben már utaltunk rá, a következmények észlelésének folyamatát 
jelenlegi vizsgálatunkban teljesen figyelmen kívül hagyjuk . 18 Amellett, hogy az in
formáltság szerepétől eltekintünk, egyéb egyszerűsítésekkel is élünk, és csak nagyon 
egyszerű hatásmechanizmusokkal számolunk. A feltételezett összefüggéseket általá
nos cselekvéselméleti axiómákból és törvényszerűségekből vezetjük le, és többé- 
kevésbé megalapozott áthidaló feltevéseket fogalmazunk meg a jóléti intézmények
kel kapcsolatos preferenciák kialakulására vonatkozóan.

A döntések következményeinek két csoportját különítjük el: egyrészt az intézmé
nyi működés hatékonyságát az egyes alternatívák esetében, másrészt pedig a külön
böző felkínált lehetőségek esetén megvásárolható szolgáltatások szintjét. Külön 
vesszük figyelembe az egyes egyént érintő következményeket, illetve a szolgáltatá
sok társadalmi eloszlását. Az egyének számára jelentkező következményeket alap
vetően a jövedelem, az egészségi állapot és az életkor határozza meg. A jövedelem a 
piacon megvásárolható egészségügyi szolgáltatások iránti keresletet befolyásolja. 
Általában elmondható, hogy a magasabb jövedelműek nagyobb összeget szánnak 
egészségügyi szolgáltatásokra is. Az egészségi állapot az adott intézményi megol
dással járó szolgáltatások kihasználására van hatással. A gyakrabban betegeskedők 
számára nagyobb jelentősége van annak, hogy milyen különleges szolgáltatásokhoz 
lehet hozzájutni az egészségügyi intézményekben. Az életkor az egyén döntését be
folyásoló időbeli perspektívát határozza meg. Az idősebbek számára kisebb jelentő
sége van a jövőbeli hasznoknak, így figyelmüket elsősorban a változások közeljövő
ben jelentkező következményeire összpontosítják . 19 Az egyes intézményi alternatí-

Az egyéni helyzet észlelésének és annak következményeinek vizsgálatához a hazai szakiro
dalomban lásd: Lengyel-Tóth (1996, 1998), Róbert-Sági (1992), Szabó-Szabó (1994).

14 A szituáció leírását lásd a fejezet elején. A kor ilyen típusú számbavételére példa Evans 
(1993).
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vákhoz kapcsolódó főbb következményeket az 1 . táblázatban foglaltuk össze, és 
jelöltük a hozzájuk kapcsolódó hipotézisek számát is.

I. táblázat
Az egyes intézményi alternatívákhoz kötődő következmények

K ö vetkezm én yek

Intézményi
alternatívák

Az elérhető szolgál
tatás várható szintje

A működés
hatékonyságának kockázata

Egyenlőtlenség 
a szolgáltatásban

Státus quo Jelenlegi szint Jelenlegi szint Jelenlegi szint

V ersenyző 
biztosítók Nem egyértelmű

Nagyobb kockázat első
sorban rövid távon (H3.a). 

(Lásd még: H5., H6.)
Jelenlegi szint

Kiegészítő
biztosítás
lehetősége

Több potenciális 
szolgáltatás 
(H l.b , H2.)

Jelenlegi szint
Nagyobb 

egyenlőtlenség 
(H3.b, H4„ H7.)

A következmények értékelése két alapvető motivációs tényező alapján történik. Az 
egyének egyrészt anyagi- és szolgáltatási önérdeküket veszik figyelembe, másrészt a 
szolgáltatások kívánatos elosztásával kapcsolatos értékrend határozza meg preferen
ciáikat. Az egyéni hasznok és károk értékelése döntési sémánkban a kockázatviselési 
hajlandóság függvénye. Feltesszük, hogy az emberek általában kockázatkerülők, és 
a kockázatviselési hajlandóság a vagyon növekedésével emelkedik . 20 Ez általános 
feltevése azon racionális döntéselméleti modelleknek, melyek a hasznosságfüggvény 
specifikálására vállalkoznak. Feltevésünk szerint a kockázatvállalási hajlandóság 
egyénenként különböző. Az eltéréseknek ugyanakkor van társadalmi háttérváltozók
kal megragadható aspektusa is. Jelen vizsgálatunkban a nemek közötti eltéréseket 
vesszük figyelembe. Ami a javak elosztásával kapcsolatos értékrendet illeti, meg
határozásában fontos szerepet játszik az a társadalmi közeg, amelybe az egyén élete 
során betagozódott. E közegnek vannak olyan, a külső szemlélő számára megragad
ható sajátosságai, mint a kor vagy az iskolai végzettség. Robinson és Bell (1978: 
129-130.) nyomán feltesszük, hogy az iskolázottabbak fontosabb értéknek tartják az 
egyenlőséget, mint a kevésbé képzettek . 21 Emellett azt feltételezzük, hogy azok a 
korosztályok, melyeknek politikai szocializációja a szocializmus időszakára esett 
kisebb egyenlőtlenségeket fogadnak el, mint a fiatalabbak . 22 Az értékekre továbbá 
az egyéni életpálya fentiektől független és nehezen számba vehető jellegzetességei is

20 A  vizsgálatban jobb mérőszám híján a jövedelemmel közelítjük a rendelkezésre álló vagyon 
nagyságát.

21 Robinson és Bell az USA-ban és Nagy-Britanniában vizsgálták a hipotézist, amely az 
Egyesült Királyságra megerősítést nyert, de az USA-ra nem (Robinson-Bell 1978: 140). 
Tizenöt évvel később Kelley és Evans, a hipotézist tesztelve nem talált ilyen „felvilágoso- 
dási" hatást (Kelley-Evans 1993: 79).

22 Az ideológiával kapcsolatos generációs hatás feltételezéséhez lásd: Robinson-Bell (1978: 
129-130). A kutatók akkoriban Nyugat-Európában balratolódási tendenciát érzékeltek. En
nek alapján feltételezték a fiatalabbak átlagosnál baloldalibb beállítottságát.
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befolyással bírnak.2’ A 2. táblázat mutatja a következmények értékelésének alapjául 
szolgáló attitűdök viszonyát a társadalmi háttérváltozókhoz és az idioszinkratikus 
egyéni jellemzőkhöz. Ebben a táblázatban is jeleztük a kapcsolódó hipotézisek szá
mát.

2. táblázat
Az egyéni attitűdök és az azokat meghatározó jellemzők -  előzetes feltevéseink

M e g h a tá ro zó  vá lto zók

Attitűdök Szocioökonómiai jellemzők Egyéni sajátosságok

Kockázatvállalás Nem (H5.) Van szerepük (H6.)

Egyenlőtlenséggel 
kapcsolatos attitűd

Kohorsz (H3.b) 
iskolai végzettség (H4.)

Van szerepük (H7.)

Döntési sémánkba a tárgyalás egyszerűsége végett csak a legalapvetőbb és leg
könnyebben számba vehető hatásmechanizmusokat építettük be. Úgy fogalmaztuk 
meg a szituációra és a döntési mechanizmusra vonatkozó feltevéseinket, hogy kö
vetkeztetéseink tárgyalhatok legyenek egy lineáris additív modell keretein belül. Az 
imént vázolt feltevések alapján hét változóra vonatkozóan állítottunk fel hipotézise
ket.

l.a. hipotézis. A magasabb jövedelem növeli az esélyét az olyan intézményi al
ternatívák támogatásának, amelyek megvalósítása számottevő bizonytalanságot rejt 
magában. Várakozásaink szerint a magasabb keresetűek nagyobb arányban támo
gatják a biztosítók közötti verseny bevezetését. Ezt a hipotézist arra a -  korábbiak
ban már ismertetett feltevésre alapozzuk, miszerint az emberek általában kockázat- 
kerülők, de a kockázatkerülés mértéke csökken a vagyon növekedésével.

1. b hipotézis. Feltesszük, hogy a kiegészítő biztosítás iránti kereslet nő a jövede
lem emelkedésével. Azt várjuk tehát, hogy a magasabb jövedelműek szívesebben 
támogatják a magasabb színvonalú ellátást garantáló kiegészítő biztosítás engedé
lyezését.

2. hipotézis. Az, hogy a pótlólagos befizetésekkel megvásárolt egészségügyi 
szolgáltatások a hasznossági szint mekkora növekedésével járnak együtt, függ attól, 
hogy mennyit betegeskedik az egyén. Azt feltételezzük, hogy minél betegebb valaki, 
annál nagyobb hasznossági szintnövekedést jelent számára egy többletszolgáltatáso
kat kínáló intézményi alternatíva. Hipotézisünket akkor tekintjük alátámasztottnak, 
ha az önkéntes kiegészítő biztosítást tartalmazó javaslat nagyobb eséllyel számíthat 
a betegeskedők támogatására, mint azokéra, akik jó  egészségnek örvendenek.

Az életkor és az intézményi választás kapcsolatát illetően életciklushatást és 
kohorszhatást különítettünk el.

ъ  Az értékek kialakulásának részletesebb elemzését lásd: Hechter (1994). Az egyenlőtlensé
gek értékelésével foglalkozó kutatók egy része felteszi vagy legalábbis nem zárja ki. hogy 
az elosztással kapcsolatos attitűd a kockázatvállalási hajlandóság függvénye, és nem pusz
tán az egyenlőtlenség önmagában való értékelésének eredménye (Cowell 2000). Jelen ta
nulmányban eltekintünk az elosztási preferenciák és a kockázatvállalási hajlandóság kap
csolatának vizsgálatától. (Köszönet illeti Medgyesi Mártont, aki felhívta figyelmünket a hi
potézisre és a vonatkozó szakirodalomra.)
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3. a. hipotézis. Azok az intézményi alternatívák, amelyek esetében a költségek a 
közeli jövőben, a várható hasznok viszont a távolabbi jövőben jelentkeznek, inkább 
számíthatnak a fiatalabbak támogatására, mint az idősebbekére. Hipotézisünk mö
gött az a fentiekben ismertetett feltételezés rejlik, hogy az életpálya különböző sza
kaszaiban eltérő a jövőbeli hasznok fontossága; a későbbi szakaszokban a jelenbeli 
hasznok egyre inkább felértékelődnek a jövőbeliekhez képest. Mindezek alapján azt 
várjuk, hogy az életkor negatív hatást gyakorol a biztosítók versenyén alapuló szer
vezeti modell megítélésére.

3. b. hipotézis. Feltevéseink szerint az idősebbek kevésbé fogadják el a nagyobb 
egyenlőtlenségekkel járó intézményi alternatívákat. A fenti kohorszhatás alapja, 
hogy a különböző generációk politikai szocializációja más és más volt, ennek követ
keztében pedig az egyes kohorszok társadalmi egyenlőtlenségekkel szembeni atti
tűdje is eltérő. Feltételezzük, hogy a fiatalabbak nagyobb egyenlőtlenségeket tole
rálnak, mint azok a korosztályok, amelyeknek politikai szocializációja az államszo
cializmus évtizedeire esett. Ennek alapján azt várjuk, hogy a kiegészítő biztosítás 
engedélyezését a fiatalok nagyobb arányban támogatják.

4. hipotézis. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők kevésbé fogadják el 
az olyan intézményi alternatívákat, amelyek egyenlőtlenségeket generálnak a szol
gáltatásokhoz való hozzáférésben. Hipotézisünket arra a korábban ismertetett felte
vésre építjük, mely szerint az oktatási rendszer pozitív értékként közvetíti az egyen
lőség elvét. Feltevésünk szerint tehát az iskolázottabbak kevésbé hajlanak a kiegé
szítő biztosítás elfogadására, ugyanakkor a képzettségnek nincs szerepe a versennyel 
kapcsolatos javaslat megítélésére.

5. hipotézis. Arra számítunk, hogy a nemi hovatartozás közvetlen hatással van az 
egyének intézményi döntésére. A kísérleti pszichológiai irodalom eredményeire ala
pozva feltesszük, hogy a nők kockázatkerülőbbek, mint a férfiak. Ennek alapján azt 
várjuk, hogy a férfiak nagyobb arányban támogatják a biztosítók versenyt tartalmazó 
javaslatot. Ugyanakkor nem feltételezünk nemek közötti különbségeket a kiegészítő 
biztosítással kapcsolatos véleményekben.

6. hipotézis. A kockázatvállalási hajlandóság is (az összetételi hatásokon túl) ön
magában hatással van az intézményi választásra, mégpedig annál nagyobb mérték
ben, minél nagyobb horderejű változás van kilátásban a jelenlegi intézményrend
szerhez képest. Azt várjuk tehát, hogy a nagyobb kockázatvállalási hajlandóság nö
veli az esélyét a biztosítók versenyére való áttérés támogatásának, ugyanakkor nincs 
érdemi hatása a kiegészítő biztosítás megítélésére.

7. hipotézis. Azt várjuk, hogy azok, akik általában egyenlőségpártiak, minden 
egyéb változatlansága mellett kevésbé hajlanak az önkéntes kiegészítő biztosítás 
engedélyezésére. Emellett arra számítunk, hogy a biztosítók versenyére vonatkozó 
intézményi döntést nem befolyásolják sem az egyén újraelosztással, sem pedig köz
teherviseléssel összefüggő meggyőződései.
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Az intézményi választás empirikus modellje
A változók

F ü g g ő  v á lto zó k .  A kérdőíves felmérés során egyebek mellett a korábbiakban tárgyalt 
két intézményi alternatíváról kérték ki a megkérdezettek véleményét. Az első dönté
si szituációban az egészségbiztosítók közötti verseny bevezetéséről, a pedig a kiegé
szítő biztosítási konstrukciók engedélyezéséről kellett dönteniük. A kiegészítő bizto
sítással kapcsolatban a kérdőívben két kérdés is szerepelt. Ahogy azt már jeleztük, a 
válaszadók a felsorolt intézményi alternatívákat nem önmagukban értékelték, hanem 
minden esetben a státus quóval hasonlították össze őket. A felmérés során a követ
kező kérdéseket tették fel:

/. A j e l e n l e g i  r e n d s z e r b e n  e g y  b i z o n y o s  h a v i  f i x  ö s s z e g e n  t ú l  a  j á r u l é k f i z e t ő k  é s  

m u n k á l ta tó k  j ö v e d e l m ü k  1 0 % -á t  f i z e t i k  b e  e g é s z s é g ü g y i  e l lá tá s r a .  A  b e s z e d e t t  p é n z t  

a z  O r s z á g o s  E g é s z s é g b i z to s í tá s i  P é n z tá r  k e z e l i .  E g y e té r te n e - e  a z z a l  a  j a v a s la t ta l ,  

h o g y  a  j e l e n l e g i  e g y e t l e n  e g é s z s é g b iz to s í tó  h e ly e t t  tö b b , e g y m á s s a l  v e r s e n y z ő  b iz to 
s í t ó  le g y e n , é s  a z o k  k e z e l j é k  a z  á l la m p o lg á r o k  k ö te l e z ő  b e f i z e té s e i t?  A  k ö te l e z ő  b e f i 
z e t é s  m é r té k e  v á l to z a t la n  m a r a d n a .

2 . a ) E g y e té r te n e - e  e g y  o ly a n  j a v a s la t ta l ,  a m e ly  tö r v é n y e s e n  l e h e tő v é  te s z i, h o g y  

a z  á l la m p o lg á r  a  k ö t e l e z ő  j á r u l é k  b e f i z e t é s é n  f e l ü l  ö n k é n te s e n  k i e g é s z í t ő  b iz to s í tá s t  
k ö s s ö n ?  A b iz to s í tá s é r t  h a v o n ta  1 5 0 0  f o r i n t  b i z to s í tá s i  d í ja t  k e l l  f i z e t n i .  E n n e k  f e j é 
b e n ,  a m ik o r  m e g b e te g s z ik ,  a  b i z to s í tó tó l  k a p  e g y  a k k o r a  ö s s z e g e t ,  a m e ly  f e d e z n i  

t u d ja  a  h á la p é n z z e l  k a p c s o la to s  k ia d á s a i t .  M o s t  t e h á t  n e m  a z t  k é r d e z e m  Ö n tő l ,  h o g y  
k ö tn e - e  ily e n  b iz to s í tá s t ,  c s a k  a z t:  e l fo g a d h a tó - e ,  h o g y  i ly e n  b i z to s í tá s  m e g k ö té s é t  

l e h e t ő v é  te g y e  a  tö r v é n y ?
2 .b )  É s  a z z a l  e g y e té r te n e - e ,  h o g y  a  b i z to s í tá s é r t  h a v o n ta  3 0 0 0  f o r i n t  b iz to s í tá s i  

d í ja t  k e l l  f i z e tn i?  E n n e k  f e j é b e n ,  a m ik o r  m e g b e te g s z ik ,  a  b i z to s í t ó t ó l  k a p o t t  ö s s z e g  

a k k o r a ,  a m e ly  f e d e z n i  t u d ja  a  h á la p é n z z e l  k a p c s o la to s  k ia d á s a i t ,  t o v á b b á  e g y é b  e lő 
n y ö k e t  is  n y ú jt  ( p l  a  b i z to s í to t t  t ö b b  s z ű r ő v iz s g á la to t  v e h e t  ig é n y b e ,  e g y e s  s z o lg á l 
ta tá s o k a t  s o r o n  k ív ü l  k a p , l e g fe l j e b b  k é tá g y a s  s z o b á b a  h e ly e z ik  s tb . j .  M o s t  t e h á t  n e m  

a z t  k é r d e z e m  Ö n tő l ,  h o g y  k ö tn e - e  i ly e n  b iz to s í tá s t ,  c s a k  a z t:  e l fo g a d h a tó - e ,  h o g y  

i l y e n  b iz to s í tá s  m e g k ö té s é t  l e h e tő v é  t e g y e  a  tö r v é n y ?

Függő változóink (VERSENY, KIEGBIZ1, K1EGBIZ2) értéke minden esetben 1, 
ha a megkérdezett IGEN választ adott, és 0, ha NEM-et. A NEM TUDJA válaszokat 
elhagytuk az elemzésből.

M a g y a r á z ó  v á l to z ó k .  Modellünkben az intézményi választásokra ható tényezők 
korábban már ismertetett három csoportjából két csoport változóit szerepeltetjük: az 
egyéni következményeket meghatározó, valamint az azok értékelését befolyásoló 
változókat. A kutatás e fázisában nem tettünk kísérletet a döntéshozó informáltságá
nak és információfeldolgozó képességeinek operacionalizálására. Mindazonáltal 
eddigi, elsősorban kétváltozós elemzéseink eredményei alapján valószínűsíthetjük, 
hogy az állampolgárok adótudatossága (mennyire vannak tisztában a rájuk nehezedő 
adó- és járulékterhekkel) és a fiskális illúziók erőssége (mennyire torzítottan észlelik 
a kapcsolatot az adófizetés és a jóléti rendszer szolgáltatásai között) csak csekély 
mértékben befolyásolják az intézményi választásokat. Annyit azonban állíthatunk, 
hogy az adó- és költségtudatosabb válaszadók -  minden egyéb változatlansága mel
lett -  az egészségügyi intézményi döntések során nagyobb eséllyel rendelkeznek
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valamilyen határozott preferenciával. Ez azt jelenti, hogy esetükben szignifikánsan 
kisebb a NEM TUDJA válaszok aránya. Úgy tűnik tehát, hogy az állampolgárok 
adó- és költségtudatossága nem az intézményi döntések irányát befolyásolja, hanem 
csak a preferenciával rendelkezés valószínűségét növeli (Kopasz 1999: 102). A kér
dőíves megkérdezés ezen túlmenően lehetőséget nyújtott annak vizsgálatára, hogy a 
jóléti programok költségeire és adóárára vonatkozó információk hogyan befolyásol
ják az intézményi alternatívákkal kapcsolatos preferenciákat. Minden második vá
laszadót arra kértünk az intézményi döntéseket megelőzően, hogy válaszoljon meg 
egy sor olyan kérdést, amely részint az adótudatosságát és a fiskális illúziókat tesz
telte, részint pedig információkat közölt vele. A két alminta intézményi preferenci
áinak statisztikai elemzése azonban azt mutatja, hogy nincs számottevő különbség a 
válaszadók két csoportjának intézményi döntései között (Medgyesi 1999: 85 8 6 ).

Modellünkben az intézményi választás függ olyan jellegzetességektől mint az 
életkor, az iskolai végzettség, a nemi hovatartozás, az egészségi állapot, a háztartás 
egy főre jutó jövedelme, az egyén kockázatvállalási hajlandósága és morális meg
győződései. A kockázatvállalási hajlandóság és az olyan morális megfontolások, 
mint az elosztási igazságosságról vagy az állami szerepvállalásról vallott nézetek, 
részben összefüggenek bizonyos társadalmi háttérváltozókkal. Van azonban az atti
tűdöknek ezektől független, egyéni dimenziójuk is. Ezek közvetlenül nem mérhető 
motivációs tényezők. Ezért a kérdőívben olyan kérdéseket is feltettünk, amelyek 
esetében feltételezhetjük, hogy a válaszadásra hatással van a szóban forgó, közvetle
nül nem mérhető tényező. E „proxy” változókra -  mint függő változókra - ,  olyan 
modelleket írtunk fel, mint az intézményi választások magyarázatára. A modelleket 
empirikusan teszteltük. Hipotézisünk szerint, amennyiben az általunk operacionali- 
zálni kívánt motivációs tényező valóban hat a „proxy” változóra, és amennyiben 
sikerült összegyűjtenünk a „proxy” változóra ható összes többi magyarázó változót, 
akkor a „proxy” változóra futtatott regressziós modellünk reziduálisa a véletlen ta
gon kívül a nem mérhető tényező többi változótól független részét is -  és csakis azt 
-  tartalmazza. Feltesszük tehát, hogy az egyes „proxy”-k értékét csak egyféle nem 
mérhető tényező befolyásolja. A szóban forgó modellek standardizált reziduálisait 
beépítettük az intézményi választások magyarázatára felírt modellekbe. Azt feltéte
leztük, hogy ezek a változók mérik a kockázatvállalási hajlandóság és az elosztási 
értékek társadalmi háttérváltozóktól független részét. 24

A kockázatvállalási hajlandóságot egy képzeletbeli nyereményjátékban hozott 
döntés segítségével mértük. A kérdés és a képzett KOCKÁZAT változó leírása a 
Függelékben található. Az erre felírt regressziós modell standardizált reziduálisa 
( Z R E l )  méri az intézményi választást magyarázó modellekben a kockázatvállalási 
attitűd szocioökonómiai státusztól független részét.

Az elosztási értékekkel kapcsolatban több „proxy” változót is kipróbáltunk. Az 
egyik kérdésben a válaszadókat arra kértük, különböző nagyságú fizetésekhez adják 
meg az általuk kívánatosnak tartott adómértéket. Kiszámítottuk a legmagasabb és a 
legalacsonyabb fizetési kategóriához tartozó adóösszegek különbségét, és azt felté
teleztük, hogy az így kapott összegek jó  mérőszámai az egyén által vallott elosztási 
értékeknek. Azaz, feltevéseinkkel összhangban, minél nagyobb a válaszadó által

24 Az ilyen típusú elemzés koncepcionális hátteréről lásd: Carson-Oppenheimer (1984).
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kívánatosnak tartott adókülönbség -  vagyis minél inkább progresszív adórendszert 
támogat annál inkább tekinthető egyenlőségpártinak a megkérdezett. A kérdés és 
a belőle képzett ADÓKUL változó leírása szintén a Függelékben található.

Az újraelosztás elvének támogatottságát egy olyan kérdés segítségével mértük, 
amely egy képzeletbeli szituációba helyezi a megkérdezettet, ahol arról kell dönte
nie, hogy mely területeken növekedjenek az állami kiadások -  az adók párhuzamos 
növekedésé mellett. A megkérdezettek tíz felsorolt kiadási tétel közül választhattak 
annyit, amennyit jónak láttak. Mi a kiadások növelésére kiválasztott tételek számát 
vettük figyelembe, és azzal a feltevéssel éltünk, hogy ez tükrözi az egyén „kis állam 
versus nagy állam” kérdésben elfoglalt pozícióját. Az újraelosztás híveinek tekin
tettük azokat, akik az átlagnál több kiadási tételt választottak. A KIADNOV2 válto
zóra vonatkozó információk a Függelékben találhatók.

A közvetlenül nem mérhető motivációs tényezők operációnálizálása során ese
tenként több „proxy” változót is kipróbáltunk, amelyek közül végül főkomponens- 
elemzés segítségével választottunk. Ezzel reményeink szerint sikerült kiküszöböl
nünk, hogy a proxy változóink -  pontosabban azok reziduálisai -  tartalmilag együtt 
járó attitűdöket mérjenek. Egyszerű lineáris regressziós modellt használtunk az 
ADÓKUL változó, és logisztikus regressziós modelleket a KOCKÁZAT, valamint a 
KIADNOV2 változók magyarázatára. A „proxy” változókra futtatott regressziós 
modellek eredményei a Függelékben találhatók. A 3. táblázat tartalmazza az intéz
ményi választások modelljeiben szereplő magyarázó változók rövid leírását. A hi
potézisekben nem szereplő, adóbevallásra vonatkozó változó a meglehetősen rosszul 
működő jövedelmi változó kiegészítőjeként került a modellben (mint látni fogjuk, 
ugyanolyan rossz eredménnyel).

i. táblázat
Az intézményi választások modelljeiben szereplő függő változók

I 'á lto zó  neve T arta lm a
ELEI K Életkor
ISKOLA Iskolai végzettség (0=max. 8 ált., l=szakmunkásképző, 2=középiskola, 

3=felsöfok)
ADOBEVAL Nyújtott-e be az egyén vagy munkáltatója adóbevallást (0=nem, l=igen)
EGYF.IKV Egy főre jutó háztartási jövedelem kvintilisei
NEM A megkérdezett neme (0=nő, l=férfi)
BETE4 Gyakran szorul-e orvosi kezelésre (0=nem, l=igen)25
Z R E J Standardizált reziduális a KOCKÁZAT modelljéből. Magasabb értéke 

nagyobb kockázatvállalási hajlandóságot jelez.

Z R E 2 Standardizált reziduális a KIADNOV modelljéből. Magasabb értéke 
nagyobb állami újraelosztás iránti igényt jelez.

Z R E J Standardizált reziduális az ADÓKUL modelljéből. Magasabb értéke 
erősebb egalitarianizmust jelez.

25 Orvosi kezelésre gyakran szorulónak tekintettük azokat a megkérdezetteket, akik 1998. 
január 1. és a felmérés időpontja között legalább 15-ször fogadtak háziorvost, vagy lega
lább 5-ször voltak szakrendelésen, vagy legalább 10 napot feküdtek kórházban.
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Az elemzés eredményei
A z  adatok leíró á ttekin tése

Az egymással akkor versenyző egészségbiztosítók intézményét a megkérdezettek 
közül nagyjából ugyanannyian utasítják el, mint amennyien helyeslik (lásd a 4. táb
lázatot). Ha csak a kérdésben dönteni tudó válaszadókat vesszük tekintetbe, akkor 
49% a versenypártiak aránya. Az önkéntesen köthető kiegészítő biztosítás bevezeté
sével kapcsolatos véleményeket két kérdés segítségével próbáltuk feltárni. Az első 
egy olyan intézményi alternatívát vázolt fel, amelyben a kiegészítő biztosítás az 
egyén hálapénzzel kapcsolatos kiadásaira nyújtana fedezetet betegsége esetén, míg a 
második -  természetesen magasabb árért -  ezen túlmenően többletszolgáltatásokat is 
garantál. A két intézményi javaslat első látásra nagyon hasonlónak tűnhet, ám lé
nyeges különbség, hogy az utóbbi az egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásaihoz 
való egyenlőtlen hozzáférés törvényesítése volna. Ez a kérdés kiváltképp érdekes 
számunkra. Ez ugyanis feltehetőleg sokak morális meggyőződésével összeegyeztet
hetetlen, még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy ez a módosító javaslat csupán a 
jelenlegi gyakorlat legalizálását jelentené . 26 A hálapénz fedezésére köthető biztosítás 
engedélyezését alig többen ellenzik, mint amennyien támogatják. A „nem tudja” 
válaszokat figyelmen kívül hagyva a válaszadók 48%-a ért egyet a javaslattal, míg a 
többiek nem változtatnának a státus quón. Számottevően nagyobb az elutasítása an
nak az intézményi javaslatnak, amely többletszolgáltatások vásárlását is lehetővé 
tenné. A kérdésben dönteni tudók 62%-a helyteleníti egy ilyen biztosítási konstruk
ció engedélyezését. Összességében úgy tűnik, hogy az állampolgárok többsége nem 
elkötelezett a fogyasztói szuverenitás kiterjesztése mellett.

4. táblázat
Egészségügyi intézményi választások

Az alternatívát választók Érvényes
Intézményi alternatíva az érvényes válaszok válaszok

arányában (%) száma*
Több biztosító versenyezzen a kötelező 
biztosítások piacán

48,8 1323

Lehessen hálapénzt fedező biztosítást kötni 48,2 1359
Lehessen többletszolgáltatásokra is 
biztosítást kötni

37,8 1283

*A táblázatban az érvényes válaszok száma alatt az igen és nem válaszok összegét értjük, nem 
számítva tehát a „nem tudja” válaszokat.

26 Az egészségügyben már ma sem ritka, hogy a szűkösen rendelkezésre álló szolgáltatáso
kért, illetve azok soron kívül történő igénybevételéért hálapénz formájában fizetnek a bete
gek.
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Többváltozós elem zés

Mint az előző fejezetben már kiderült, függő változóink dichotóm változók, ezért 
hipotéziseinket logisztikus regressziós modellekkel teszteltük. Az eljárás során a 
szóban forgó intézményi alternatíva támogatásának esélyét27 becsüljük. A modellek 
eredményeit az 5., 6 . valamint az F4. táblázat tartalmazza. Az elemzést minden eset
ben az összes magyarázó változó egyidejű bevonásával hajtottuk végre. A tábláza
tokban vastagon szedtük azokat a változókat, amelyek hatása a függő változóra 
p<0,05 szinten szignifikáns, és dőlt betűvel azokat, amelyek hatása p<0,l szinten 
szignifikáns. A táblázatok utolsó oszlopa tartalmazza az esélyráta (odds ratio) aktu
ális értékeit. 28 Tekintsük először a biztosítók versenyére vonatkozó intézményi dön
tés regressziós modelljének eredményeit.

A biztosítók versenyével kapcsolatos attitűdök magyarázata. Az egészségbiztosí
tók versenyeztetése és a státus quo fenntartása közötti választásra hatással van az 
életkor (ELETK), az iskolai végzettség (ISKOLA), a nemi hovatartozás (NEM) és a 
kockázatvállalási hajlandóság (ZRE_1). Az életkor negatív hatása a verseny támo
gatására alátámasztja a kapcsolat irányára vonatkozó feltevésünket (H3.a). A jelen
legi monopol piacszerkezetről a versenyző piacra való áttérés várhatóan csak 
hosszabb távon éreztetné esetleges kedvező hatásait, míg az átállás költségei való
színűleg már rövid távon jelentkeznének. A költségek és hasznok eltérő időhori
zontja csökkentheti ennek az intézményi alternatívának a vonzerejét az idősebbek 
körében, akik -  feltevésünk szerint -  a fiataloknál hajlamosabbak a jelenbeli hasz
nok felértékelésére. Az adatok cáfolják az iskolai végzettség hatására vonatkozó 
hipotézisünket (H4.). Eredményeink azt mutatják, hogy a verseny támogatásának 
esélye szignifikánsan megnő a közép- és felsőfokú végzettségűek között a legfeljebb 
alapfokú végzettséggel rendelkezőkhöz viszonyítva. A nemi hovatartozás várakozá
sainknak megfelelően szignifikáns hatással van az intézményi választásra; a reform 
támogatásának esélye számottevően magasabb a férfiak esetében (H5.J. A versenyző 
modell megítélése 1 0 %-os szignifikanciaszinten függ továbbá az egyén kockázat- 
vállalási hajlandóságától. Az adatok megerősítik azt a hipotézisünket, hogy a na
gyobb kockázatvállalási hajlandóság -  ceteris paribus -  növeli azon intézményi al
ternatívák elfogadásának esélyét, amelyek nagy horderejűek, és amelyek várható 
hatásai kevéssé kiszámíthatóak (H6.). Várakozásainknak megfelelően az egyén 
egészségi állapota, illetőleg az, hogy mennyire gyakran szorul orvosi kezelésre, nem 
befolyásolja az intézményi alternatíva megítélését, hiszen a feltett kérdés nem utal 
az ellátási színvonalban várható következményekre, és ezek a következmények nem 
is egyértelműek (H2.). Feltevéseinket támogatja az is, hogy az egyenlőséggel kap
csolatos attitűdöknek nincs hatásuk a véleményekre (H7.). Várakozásainkkal ellen

27 Megjegyezzük, hogy az itt használt esélyfogalom eltér az esély szó köznapi jelentésétől. 
Egy esemény bekövetkezési esélye alatt az esemény bekövetkezési és be nem következési 
valószínűségének hányadosát értjük.

28 Az esélyráta jelentésének szemléltetésére álljon itt a következő példa. Az 5. táblázatban az 
ISKOLA(2)-höz tartozó 1,9216-os Exp(B) értéke azt jelenti, hogy ha az iskolai végzettség 
alapfokúról (ez a referenciakategória) középfokúra vált, akkor annak az esélye, hogy az 
egyén támogatja a biztosítók versenyeztetését, közel kétszeresére nő. Az 1-nél kisebb érték 
értelemszerűen az esély csökkenését jelenti.
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tétben azonban a jövedelem nincs érdemi hatással a biztosítók versenyével kapcso
latos preferenciákra (H l.a )24

Talán érdemes visszatérni egy-egy gondolat erejéig az iskolai végzettség és a ne
mi hovatartozás intézményi döntésre kifejtett hatására. Az imént láttuk, hogy a koc
kázatvállalási hajlandóság befolyásolja az intézmények közötti választást. Az is 
megerősítést nyert, hogy az iskolázottabbak, minden más tényező változatlansága 
mellett, kockázatvállalóbbak a kevésbé iskolázottaknál (lásd Függelék F I. táblázat). 
Az ISKOLA változó az intézményi választásban mutatkozó magyarázó ereje mögött 
talán a különböző végzettségű csoportok kockázatvállalási hajlandóság szerinti elté
rő összetétele állhat. De nem zárhatjuk ki az alternatív magyarázatok lehetőségét 
sem.

5. táblázat
A biztosítók versenyére vonatkozó intézményi választás regressziós modellje

A változó neve Együttható Standard
hiba

Waid Szignifikancia
szint

Esélyráta
Exp(B)

ELETK -0.0139 0.0046 8.9453 0.0028 0.9862
ISKOLAI 1) 0.0026 0.1708 0.0002 0.9880 1.0026
ISKOLA(2) 0.6532 0.1861 12.3186 0.0004 1.9216
ISKOLAI3) 0.4322 0.2446 3.1204 0.0773 1.5406
LCYKV99( 1) -0.3132 0.2076 2.2778 0.1312 0.7311
EüYKV99(2) 0.1814 0.2086 0.7560 0.3846 1.1989
EGYKV99(3) -0.1606 0.2153 0.5564 0.4557 0.8516
EGYKV99(4) 0.0758 0.2213 0.1174 0.7319 1.0788
ADOBEVAL(l) 0.0259 0.1492 0.0301 0.8622 1.0262
NEM(l) 0.2705 0.1317 4.2224 0.0399 1.3107
BETE4( 1) -0.0869 0.1556 0.3117 0.5766 .09168
ZRE 1 0.1096 0.0632 3.0019 0.0832 1.1158
ZRE 2 0.0601 0.0635 0.8957 0.3439 1.0619
ZRE 3 -0.1019 0.0642 2.5177 0.1126 0.9031
Konstans 0.6041 0.2327 6.7392 0.0094

A modell statisztikái: modell Chi négyzet: 56.093, szabadságfok: 14, 
szignifikanciaszint: 0.000, a helyes becslés aránya 60,26%.

A kiegészítő biztosítás engedélyezésével kapcsolatos attitűdök magyarázata. Mint 
már többször is utaltunk rá, ehhez az intézményi alternatívához a kérdőívben két 
kérdés is tartozott. Az első egy olyan konstrukciót vázolt fel, amelyben az önkénte
sen köthető biztosítás a hálapénzzel kapcsolatos kiadásokat fedezi az egyén betegsé
ge esetén, míg a másik többletbefizetésért cserébe ezen felül magasabb szolgáltatási 
színvonalat is garantál. Az intézményi választás mindkét esetben a jelenlegi és a 
felkínált alternatíva között történt. Külön regressziós modelleket futtattunk az egyes 
intézményi döntések magyarázatára. A hálapénz fedezésére köthető biztosítással 
kapcsolatos attitűdöket magyarázó modell eredményei a Függelék 4. táblázatában

29 Némi óvatossággal kell eljárnunk az eredmény értékelésével, mivel a kérdőív terjedelmi 
korlátái miatt nem nyílt mód a jövedelem kielégítő mérésére. Az önbevallás bizonytalansá
gai miatt a TARKI anyagi helyzetre (is) fókuszáló vizsgálataiban egy összetett kérdéssoro
zat segítségével méri fel a kérdezettek jövedelmi viszonyait. Ilyen kérdésblokk beillesztésé
re az itt használt kérdőívben nem nyílt lehetőség.
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találhatók. Ennek ismertetésétől itt eltekintünk. Nézzük, milyen tényezők magyaráz
zák a szolgáltatási színvonal emelését garantáló biztosítás engedélyezését illető atti
tűdöket. Három változó bizonyult szignifikánsnak: az életkor (ELETK) és az újrae
losztáshoz való viszony (ZRE 3) p<0,05-ös szinten, valamint az egészségi állapotot 
mérő BETE4 p<0,l-es szinten. Az adatok alátámasztják azt a hipotézist, mely sze
rint az idősebb korosztályokhoz tartozás csökkenti az esélyét az egészségügyi szol
gáltatásokhoz való egyenlőtlen hozzáférést implikáló alternatíva támogatásának 
(H4.). Az ADÓKUL változóra -  mint a jövedelmi egyenlőtlenségekhez való viszo
nyulás „proxy”-jára -  futtatott lineáris regresszió is kapcsolatot mutat az életkor és 
az egyenlőtlenségek kívánatos mértéke között, mely szerint az idősebbek kisebb 
egyenlőtlenségeket tartanak még elfogadhatónak, mint a fiatalabbak (lásd Függelék 
3. táblázat). Az egyenlőtlenségekkel kapcsolatos attitűdöt mérő reziduális (ZRE 3) 
is szignifikáns az intézményi döntés magyarázatában, vagyis az egyenlőtlenségekhez 
való viszonyulás az összetételi hatáson túlmenően is befolyással van a döntésre 
(H7.). A nagyobb egyenlőtlenségeket preferálók kisebb arányban támogatják a ja 
vaslatot. Végül megerősítést nyert az az előzetes feltevésünk, hogy a sokat beteges
kedők -  ceteris paribus -  nagyobb eséllyel támogatnák a kiegészítő biztosítás törvé- 
nyesítését, mint azok, akik jó  egészségnek örvendenek (H2). Hipotéziseinkkel egye
zően a kockázatvállalási attitűdnek és a nemnek nincs érdemi hatása az intézményi 
választásra (H5.,H6.). Nem erősítették meg viszont az adatok az iskola szocializáci
ós hatására vonatkozó feltevésünket (H4.). A magasabb végzettségűek nem ellenzik 
nagyobb arányban a kiegészítő biztosítások bevezetését, mint a kevésbé iskolázot
tak. Nem teljesültek ajövedelem hatására vonatkozó várakozásaink sem (Hl.b).

6. táblázat
A többletszolgáltatásokat garantáló kiegészítő biztosítással kapcsolatos 
intézményi választás regressziós modellje

A változó neve Együttható Standard
hiba

Wald Szignifikancia
szint

Esélyráta
Exp(B)

ELETK -0.0249 0.0049 26.0995 0.0000 0.9754
ISKOLAI 1) -0.1504 0.1764 0.7274 0.3937 0.8603
ISKOI.A(2) -0.0634 0.1906 0.1108 0.7393 0.9385
ISKOLA(3) -0.1672 0.2552 0.4289 0.5125 0.8461
EGYKV99(1) -0.0488 0.2112 0.0533 0.8174 0.9524
EGYKV99(2) -0.1783 0.2178 0.6703 0.4129 0.8367
EGYKV99(3) 0.1689 0.2227 0.5753 0.4482 1.1840
EGYKV99(4) 0.1519 0.2293 0.4391 0.5076 1.1641
ADOBEVAL(l) 0.0531 0.1542 0.1184 0.7308 1.0545
N EM (l) -0.0530 0.1358 0.1525 0.6961 0.9483
BETE4(1) 0.3032 0.1636 3.4347 0.0638 1.3542
ZRE 1 0.0014 0.0656 0.0005 0.9830 1.0014
ZRE 2 -0.0190 0.0655 0.0837 0.7724 0.9812
ZRE 3 -0.1542 0.0675 5.2164 0.0224 0.8571
Konstans 0.7161 0.2392 8.9609 0.0028

A modell statisztikái: modell Chi négyzet: 41.095, szabadságfok: 14. 
szignifikanciaszint: 0.002, a helyes becslés aránya 62,11%.
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Összegzés és további feladatok

Tanulmányunkban állampolgárok egészségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos prefe
renciáinak feltárására tettünk kísérletet. Elemzésünkben, amely kutatási programunk 
első fázisának tekinthető, számos kérdést hagytunk megválaszolatlanul. Úgy véljük 
azonban, hogy eddigi eredményeink is fontos tanulságokkal szolgálhatnak. Bár hi
potéziseink megalkotása során a racionális cselekvéselmélet alapfeltevései szolgál
tak kiindulópontként, nem vállalkoztunk az egyéni hasznosságfüggvény, valamint a 
döntési helyzet egzakt modellezésére. Leegyszerűsített döntési sémánkban a válasz
tást meghatározó tényezők három típusát különítettük el: a döntések következmé
nyeit, a következmények észlelését, valamint az észlelt következmények egyéni ér
tékelését. Feltevéseinkben tekintetbe vettük, hogy miképpen érinthetik a különböző 
korú, társadalmi helyzetű és egészségi állapotú választókat az egyes intézményi 
megoldások. Emellett megpróbáltuk beépíteni modellünkbe az egyes alternatívák 
értékelését befolyásoló egyéni sajátosságokat. Eltekintettünk viszont az alternatívák 
észlelésének mechanizmusaitól. Nem vettük figyelembe a különböző magyarázó 
változók hatásainak lehetséges összekapcsolódásait sem.

Azt vártuk, hogy a jövedelem, az egészségi állapot és az életkor határozzák meg 
az egyes intézményi alternatívák következményeit az egyének számára. Az egészségi 
állapot és az életciklus vonatkozásában megfogalmazott hipotéziseink többé- 
kevésbé megerősítést nyertek. Nem sikerült ugyanakkor feltárnunk a jövedelem in
tézményi preferenciákra gyakorolt hatását.

A döntések egyéni következményeinek értékelése az egyén kockázatvállalási haj
landóságának függvénye. Másfelől a döntések társadalmi szintű következményeinek 
értékelésére hatással van a válaszadó politikai értékrendszere, pontosabban annak 
bizonyos elemei, mint például a jövedelmi egyenlőtlenségek, vagy az állami szerep- 
vállalás kívánatos mértékéről vallott felfogás. Ebben a tekintetben eredményeink 
jórészt összhangban vannak előzetes feltevéseinkkel; egyedül az iskola általunk fel
tételezett szerepét nem sikerült kimutatnunk.

Láttuk, hogy a többletszolgáltatásokkal járó kiegészítő biztosítás törvényi enge
délyezése függ az egyének egyenlőtlenségekkel kapcsolatos attitűdjétől. Az, hogy 
válaszadók többsége szerint egy ilyen típusú biztosítási konstrukció törvényi enge
délyezése nem volna helyes, arra enged következtetni, hogy a többség szerint (még 
mindig) kívánatos a jóléti szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés megőrzése.

Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, hogy a közvetlenül nem mérhető motiváci
ós tényezők intézményi döntésre gyakorolt hatásainak feltárására választott módszer 
számos buktatót rejt magában. A reziduálisok -  a véletlen tagon felül -  akkor tar
talmazzák kizárólag a bennünket érdeklő tényezőt, ha a „proxy” változó mint függő 
változó magyarázatára felírt regressziós modellünk minden ható tényezőt a megfe
lelő függvényformában tartalmaz. Ez bizonyára nem minden általunk felírt modellre 
áll. Azt is feltételeztük továbbá, hogy az egyes „proxy”-k értékét csak egyetlen köz-
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vétlenül nem mérhető tényező befolyásolja. ’0 Nem zárhatjuk ki tehát annak lehető
ségét, hogy rossz modellspecifíkáció vezetett a mért eredményekhez.

A továbblépéshez a hasznosságfüggvény összetevőinek explicit modellezésére 
van szükség. Nem csupán azt kell meghatározni, hogy milyen tényezők befolyásol
ják az egyének hasznosságát az adott szituációban, hanem azt is, hogy milyen mó
don. A fentiekben alkalmazott lineáris additív forma nehezen védhető a preferenci
ákról alkotott általános feltételezések alapján. A következményekkel kapcsolatban 
lévő változók feltételezettől eltérő viselkedése mögött az informáltság hatása is 
meghúzódhat. Az általunk használt felmérés kérdőívében adottak a feltételek az 
észleléssel összefüggő kérdések vizsgálatára. Mindemellett nem hagyható figyelmen 
kívül a kérdezési szituáció befolyásoló hatása. Az eddigi eredmények negatívak 
(Medgyesi, 1999), de a kérdés elemzését nem tekinthetjük lezártnak.
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FÜGGELÉK

FI. táblázat
A kockázatvállalási hajlandóság modelljének eredményei

A változó neve Együtt- Standard Wald Szignifikancia- Esélyráta
ható hiba szint Exp(B)

ELETK -0.0359 0.0045 63.8043 0.0000 0.9647
ISKOLA(l) 0.2662 0.1624 2.6871 0.1012 1.3050

ISKOLA(2) 0.4995 0.1767 7.9878 0.0047 1.6479
ISKOLA(3) 1.0118 0.2461 16.9086 0.0000 2.7506
EGYKV99(1) 0.3993 0.1958 4.1587 0.0414 1.4907
EGYKV99(2) 0.3133 0.2015 2.4172 0.1200 1.3680

EGYKV99(3) 0.2270 0.2089 1.1802 0.2773 1.2548

EGYKV99(4) 0.3831 0.2165 3.1312 0.0768 1.4668
ADOBEVAL(l) 0.1695 0.1435 1.3946 0.2376 1.1847

NEM(I) 0.3276 0.1262 6.7314 0.0095 1.3876
BETE4(l) -0.2512 0.1474 2.9056 0.0883 0.7779
Konstans 1.5381 0.2247 46.8424 0.0000

A modell statisztikái: modell Chi négyzet: 191.761. szabadságfok: 11, szignifikanciaszint: 
0.0000, a helyes becslés aránya 67,27%.

F2. táblázat
A kiadások növelésével szembeni attitűd modelljének eredményei

A változó neve Együtt- Standard Wald Szignifikancia- Esélyráta
ható hiba szint Exp(B)

ELETK -0.0140 0.0041 11.7426 0.0006 0.9861
ISKOLAI 1) 0.2500 0.1553 2.5931 0.1073 1.2841

lSKOLA(2) 0.5282 0.1676 9.9339 0.0016 1.6959

ISKOLA (3) 0.3959 0.2290 2.9897 0.0838 1.4858
EGYKV99(1) 0.0694 0.1869 0.1380 0.7103 1.0719

EGYKV99(2) 0.0021 0.1902 0 . 0 0 0 1 0.9911 1.0021

EGYKV99(3) -0.0266 0.1956 0.0186 0.8916 0.9737

EGYKV99(4) 0.1849 0.2027 0.8319 0.3617 1.2031

ADOBEVAM 1) -0.2046 0.1392 2.1623 0.1414 0.8149

N EM (l) -0.0573 0.1187 0.2331 0.6293 0.9443

BETE4( 1) 0.0205 0.1368 0.0224 0:8811 1.0207

Konstans 0.3235 0.2062 2.4614 0.1167

A modell statisztikái: modell Chi négyzet:3 3.593, szabadságfok: 11, szignifikanciaszint: 
0.0004, a helyes becslés aránya 59,92%.
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F3.táblázat
A magas és az alacsony jövedelmek adóterhei közötti különbségre vonatkozó 
preferenciák modelljének eredményei

A változó neve Együtt- Standard Standardizált T-érték Szignifikancia-
ható hiba együttható szint

ELETK 0.154907 0.030680 0.168090 5.049 0 . 0 0 0 0

ISKOLA( 1) -0.096370 1.162359 -0.002866 -0.083 0.9339
ISKOLA(2) 1.441003 1.216238 0.041224 1.185 0.2363
ISKOLA(3) 0.633550 1.562221 0.013406 0.406 0.6851
EGYKV99(1) -0.325648 1.301104 -0.008066 -0.250 0.8024
EGYKV99(2) 1.659123 1.328459 0.040535 1.249 0.2119

EGYKV99(3) 1.334003 1.348276 0.032478 0.989 0.3227
EGYKV99(4) 1.658026 1.361434 0.041640 1.218 0.2235

ADOBEVAL(I) 1.822249 0.998970 0.058441 1.824 0.0684
N EM (l) 1.078626 0.875909 0.035065 1.231 0.2184

BETE4(1) 1.561554 1.022195 0.045205 1.528 0.1269

Konstans 12.180249 1.830888 6.653 0 . 0 0 0 0

R" — 0.03740, kiigazított R2= 0.02879, F= 4.34012, az F próba szignifikanciaszintje: 0.0000

F4. táblázat
A hálapénzt fedező kiegészítő biztosítással kapcsolatos intézményi választás 
regressziós modellje

A változó neve Együtt
ható

Standard
hiba

Wald Szignifikancia
szint

Esélyráta
Exp(B)

ELETK -0.0271 0.0047 33.0142 0 . 0 0 0 0 0.9733
ISKOLAI 1) 0.0129 0.1708 0.0057 0.9396 1.0130

ISKOLA(2) -0.0582 0.1865 0.0975 0.7548 0.9434

ISKOI.A(3) -0.2571 0.2471 1.0829 0.2981 0.7733

EGYKV99(1) -0.1069 0.2057 0.2698 0.6035 0.8987

EGYKl'99(2) -0.4087 0.2102 3.7792 0.0519 0.6645
EGYKV99(3) 0.0467 0.2167 0.0465 0.8293 1.0478

EGYKV99(4) -0.0078 0.2224 0.0012 0.9720 0.9922

ADOBEVAL(l) 0.1160 0.1501 0.5975 0.4395 1.1230

N EM (l) -0.1832 0.1318 1.9328 0.1644 0.8326

BETE4(1) 0.0710 0.1562 0.2069 0.6492 1.0736

ZRE 1 0.1444 0.0635 5.1800 0.0228 1.1554
ZRE 2 0.0287 0.0636 0.2031 0.6522 1.0291

ZRE 3 -0.1733 0.0648 7.1487 0.0075 0.8409
Konstans 1.1960 0.2353 25.8249 0 . 0 0 0 0

A modell statisztikái: modell Chi négyzet:70.361, szabadságfok: 14, szignifikanciaszint: 
0.0000, a helyes becslés aránya 61,35%.
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A „proxy” változók
A kockázatvállalásra vonatkozó kérdés

A kockázatvállalási hajlandóságot egy képzeletbeli nyereményjátékban hozott dön
tés segítségével mértük. Az erre vonatkozó kérdés a következőképpen hangzott:

Ön most vagy kézhez kap 100 ezer forintot, vagy részt vesz egy sorshúzáson. Be
leteszünk egy kalapba három fekete és egy fehér golyót, és Ön csukott szemmel húz 
egyet. Ha feketét húzott, 200 ezret kap, ha fehéret, semennyit. Melyik lehetőséget 
választja?

— Elveszi a 100 ezer Ft-ot, vagy
— húz a golyók közül?
Értelemszerűen kockázatkerülőnek tekintettük azokat, akik a biztos 1 0 0  ezer fo

rintot választották. A KOCKÁZAT változó értéke 0, ha az egyén kockázatkerülő, és 
1 , ha kockázatvállaló.

Az elosztással kapcsolatos értékekre vonatkozó kérdések
A közvetlenül nem mérhető motivációs tényezők operacionalizálása során eseten
ként több „proxy” változót is kipróbáltunk, amelyek közül végül főkomponens- 
elemzés segítségével választottunk. Ezzel reményeink szerint sikerült kiszűrnünk, 
hogy proxy változóink -  pontosabban azok reziduálisai -  tartalmilag együtt járó 
attitűdöket mérjenek. Az elosztással kapcsolatos értékek mérésére a következő kér
dést találtuk a legalkalmasabbnak:

Ön szerint mekkora adót kellene fizetniük azoknak, akiknek havi bruttó (adózás 
előtti) fizetése

a 30 000 Ft
b) 60 000 Ft
c) 120 000 Ft
d) 240 000 Ft
e) 320 000 Ft.

A válaszadók konkrét összegeket rendeltek minden egyes bruttó fizetéshez. Kiszá
mítottuk a legmagasabb és a legalacsonyabb fizetési kategóriához tartozó adóössze
gek különbségét (ADÓKUL), és azt feltételeztük, hogy az így kapott összegek jó  
mérőszámai az egyén által vallott elosztási értékeknek. Azaz, feltevéseinkkel össz
hangban, minél nagyobb a válaszadó által kívánatosnak tartott adókülönbség -  va
gyis minél inkább progresszívebb adórendszert támogat - ,  annál inkább egyenlőség
pártinak tekinthető.

Az újraelosztás elvének támogatottságát egy olyan kérdés segítségével mértük, 
amely egy képzeletbeli szituációba helyezi a megkérdezettet:

Tegyük fel, hogy a kormány többet szeretne költeni bizonyos célokra, és ez csak 
úgy’ lehetséges, ha fölem eli az adókat. Mely területeken támogatná az állam i kiadá
sok növekedését abban az esetben is, ha ennek következtében az adók növekednének, 
az adózók kézhez kapott jövedelme viszont csökkenne?

A megkérdezettek tíz felsorolt kiadási tétel közül választhattak annyit, amennyit 
jónak láttak. Mi a kiadások növelésére kiválasztott tételek számát vettük figyelembe, 
és azzal a feltevéssel éltünk, hogy ez tükrözi az egyén „kis állam versus nagy állam” 
kérdésben elfoglalt pozícióját. Az újraelosztás híveinek tekintettük azokat, akik az 
átlagnál több kiadási tételt választottak. A KIADNOV2 változó 0 értéket vesz fel, ha 
a Válaszadó a „kis állam” híve, és 1 -et, ha a „nagy állam” mellett elkötelezett.



Reményi Andrea Agnes

NYELVHASZNÁLAT ÉS HIERARCHIA: 
MUNKAHELYI CSOPORTOK MEGSZÓLÍTÁSI 
RENDSZERÉNEK DIÁDIKUS ELEMZÉSE

r *Bevezetés

Ha körülnézünk a minket körülvevő munkára szerveződő kiscsoportokban, szinte 
kizárólag hierarchikus felépítésűeket látunk. Vajon véletlenszerű-e ez a gyakoriság, 
vagy a hierarchiába rendeződés valóban univerzális szerveződési minta az emberi 
közösségek formálódásakor? Kutatásom hosszú távú célja annak számbavétele, hogy 
a hierarchiába rendeződés valóban univerzális szerveződési minta-e, és ha igen, ak
kor miért. A jelen dolgozat ezen belül a verbális interakció, a nyelvhasználat bizo
nyos jelenségeinek segítségével azt próbálja kideríteni, hogy hierarchikus kisközös
ségekben a (formális és informális) hierarchiába való rendeződés mennyire központi, 
szervező érték, vagyis hogy a csoport értékrendszerében mennyire fontos érték a 
hierarchia felé való orientálódás, a státusz-orientáció. Feltételezhető ugyanis, hogy a 
hierarchikus szervezetek, melyeket az (elsősorban nyelvi) interakció működteti, a 
nyelvhasználat által válnak többé vagy kevésbé stabillá.

Alapfeltevésem szerint a közvetlen emberi kommunikáció egyik -  nem lebecsü
lendő -  célja az, hogy a kommunikáló felek státuszokba1 sorolják egymást, illetve 
erről egyezkedjenek. Szociolingvisztikai vizsgálataim azt próbálják feltárni, hogy a 
kiscsoportok szintjén a nyelvhasználat egyes jelenségei hogyan járulnak hozzá a hie
rarchikus szerveződéshez. Ezek közül most a megszólítási rendszert vizsgálom meg.

Angelus/. Róbertnek és Somlai Péternek köszönettel.
A cikk N y e lvh a szn á la t és h iera rch ia : M u n k a h e ly i cso p o rto k  m e g szó lítá s i ren d szerén ek  

s zo c io lin g v isz tik a i v izsg á la ta  című disszertációm két, részben átdolgozott fejezete. A Soros 
Alapítvány a disszertáció megírását, a Telegdi Zsigmond Alapítvány a kutatás egy korábbi 
fázisát támogatta.

1 A s tá tu sz t nagyon általánosan, mint egy bármilyen (formális vagy informális) hierarchiában 
betöltött, adott p o z íc ió  é rtéké t definiálom. A státuszok mindig diádikusan. egy másik sze
mély viszonylatában értelmeződnek, vagyis Ego mindig Alterhez hasonlítja magát. Egy in
formális hierarchiát, amely szervezeteken belül és kívül is megtalálható, a szinte végtelen 
számú emberi jellemző, dimenzió, attribútum közül egy definiál, és a közösség értékrend- 
szere dönti el ezen attribútumok egymáshoz viszonyított fontossági sorrendjét, mégpedig 
úgy. hogy ezen attribútumokhoz a közösség tagjai (bár nem azonos beleszólással) kommu
nikációjuk során rendelnek értéket. Például a gazdagság, az egészség, a bölcsesség, a szép
ség. a testi felépítés vagy erő, az ízlés, a szakértelem, a „kapcsolatok", a tekintély, egy vallá
si, etnikai vagy hivatásbeli csoporthoz való tartozás, vagy akár a szakácsművészet, az autó
vezetés, a Pokémon-gyűjtemény nagysága stb. mind definiál egy-egy informális hierarchiát.

Szociológiai Szemle 2000/3. 41-59.
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1.1 A hierarchia a kommunikáció révén épül fel

Az informális hierarchiákba való rendeződés és újrarendeződés nagyrészt a kommu
nikáció útján történik, s ez áttételesen befolyással van a formális hierarchiák alaku
lására is. Nap mint nap, szinte percről percre folyamatosan kommunikáljuk a hie
rarchiákban elfoglalt helyzetünket. Mindez számos szinten zajlik a legtágabb érte
lemben vett szemiotikái szinttől a legkonkrétabb értelemben vett verbális szintig.

A jelzések egy része definitív (pl. a hivatali szobák elosztása) vagy öndefinitív 
(öltözködés), ahol tehát nincs lehetőség az egyezkedésre, más jelzések viszont inter
aktívak. A verbális eszközök interaktív természetűek, ahol elvileg az interakcióban 
résztvevő mindkét félnek van lehetősége egyezkedésre a kapcsolat definícióját ille
tően, tehát a két kommunikáló fél együtt dönti el, hogy státuszuk egymáshoz képest 
hogyan rendeződik. Ilyen eszközök például a tartalmi jegyek (egyetértés, nézetel
térés. cáfolat stb.), a konverzáció temporális jegyei (a megszólalás [turn] hossza, a 
szó átadása, együtt elhangzó beszéd, a témaváltás/félbeszakítás joga, a hezitáció stb.) 
vagy a megszólítás.

Az alábbiakban a verbális interakció státuszviszonyok kommunikálására legin
kább kiaknázott eme három szintje közül a megszólítási rendszert vizsgálom három 
munkahelyi csoportban.

1.2 A megszólítási rendszer

A megszólítási rendszer minden olyan alakot felölel, amelyben a beszélő és a meg
szólítottak) viszonyára történő utalás nyelvileg kódolt (a morfológia, a szintaxis 
és/vagy a lexika szintjén, így az igeragokon, a főnévragozásban, a főnévi és a név- 
mási megszólításban, szinonimák közti választásban, a köszönésekben stb.). E jelen
ség státuszviszonyok kommunikálására való felhasználása nemcsak a magyar nyelv
nek a sajátja, hanem számos nyelvben fellelhető, bár az egyes nyelvek más-más 
nyelvi eszközöket használnak erre a legalább bináris funkcióra. Számos nyelvben ez 
kevésbé kifejezett, esetleg visszaszorulóban van (pl. a svéd vagy a kínai esetében2 * 4), 
vagy szűkül azon nyelvi alakok köre, melyeken ez a funkció kódolva van (pl. az an
golban). Más nyelvek ugyanolyan gazdagon kihasználják a megszólítási rendszert a 
státuszviszonyok kommunikálására, mint a magyar (pl. német, francia, orosz, japán, 
jávai, joruba stb.).

A megszólítási jelenségek vizsgálata a kezdetektől jelentős területe a szocioling- 
visztikának. Sőt, megkockáztatom: a szociolingvisztika hatvanas évekbeli felvirágzá
sa részben Brown és Gilman (1960) megszólításról szóló, máig sokat idézett cikké
nek (és Brown és Ford [1961]) szinte ugyanakkor írt, hasonló tárgyú cikkének) volt 
köszönhető (Id. Murray 1994: 282-286).

A vizsgált nyelvi változókat a magyar megszólítási rendszerből választottam, 
mely minden elemének (a diádon belül invariábilis igei megszólítás', beszélsz\ be
szél, tetszik beszélni' és birtokjel: kabátod, kabátja; a diádon belül variábilis főnévi

2 Ld. Paulston (1976). illetve Fang-Heng (1983).
’ T-alakok: második személyű ragok.
4 V-alakok: harmadik személyű ragok.
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és névmási megszólítás'. Katika, Kovács úr, doktornő, te, maga, ön\ és köszönés: 
Helól, Jó napot!, Tiszteletem) a tegezés-magázás kettősség (T/V ) 5 az alapja.

A megszólítási rendszer jelenségei különleges szociolingvisztikai változóknak 
számítanak: a rendszer elemeinek nagy részéről elmondható, hogy a variánsok között 
nincs meg a sztenderd-nem-sztenderd közti vertikális megoszlás. Másrészt a válasz
tás bináris alapja egymással gyakran kommunikáló diádon belül -  legalábbis a ma
gyar nyelvben -  gyakorlatilag invariábilis. Harmadrészt a jelenség lényegéből faka
dóan relációs: a beszélő felek, vagyis a diádok6 kapcsolatát definiálja, majd definiál
ja  újra és újra a variánsok közti választás.

A T és V közötti választás kényszere gyakran és szinte kikerülhetetlenül jelen van 
a kommunikációban, hiszen bár a magyar nyelvben a főnévi/névmási megszólítás 
elhagyható, a megszólítottra vonatkozó, második vagy harmadik személyü igealakok 
megkerülése csak komoly erőfeszítéssel lehetséges7, nem beszélve a kommunikációt 
keretbe foglaló vagy azt helyettesítő köszönésekről. 8 Ez a -  magyarban és számos 
más nyelvben -  gyakori előfordulás a megszólítási rendszer által közölt információ 
fontosságára hívja fel a figyelmet. A T/V jelentőségét jelzi az is, hogy interjúhely
zetben szinte mindenki hiba nélkül képes volt számot adni arról, hogy a munkahelyi 
közösségen belül tegeződik vagy magázódik-e minden egyes lehetséges beszélőpart
nerével, ugyanakkor nem feltétlenül emlékezett a másik hajszínére vagy hogy szem
üveges-e az illető.

Mi tehát az az információ, amelynek közlésére a grammatika és a diskurzus sza
bályai minduntalan rákényszerítik a beszélőt, még ha a T és V közti választás kínos 
helyzetbe hozza is a beszélgetőpárokat?

Míg a szociolingvisztikai változók nagy része egyén-alapú (a hallgatót is értelme
ző, relációs változókat ritkán operacionalizálnak szisztematikusan a szakirodalom
ban4), addig a megszólítási rendszer alakjai szükségképpen diád-alapúak, mert az 
egymással beszélgető partnerek rákényszerülnek, hogy definiálják, elismerjék eg)’- 
mással való kapcsolatukat, vagy egyezkedjenek arról, hogy „ugyanolyanok-e", 
„azonos" csoportba sorolhatók-e (ezt T-alakokkal kódolják) vagy „különböző". 
„külső” csoport tagjai (ezt V-alakokkal kódolják).

De vajon mi tesz két embert „ugyanolyanná” vagy „különbözővé”? A vizsgált 
szociolingvisztikai változók segítségével kvantifikálható, hogy néhány, a kutató által 
változóként kódolt emberi attribútum közül melyik milyen fontossággal bír az adott 
kisközösség értékvilágában, ugyanis a relációs változók mérhetővé teszik, hogy mely 
attribútum menti különbséget emelnek ki a beszélők a nyelvhasználati szabályok 
segítségével. A szabályrendszer vonatkozási egysége tehát -  ellentétben a szakiro-

' Szokásos rövidítése T  V. a latin tu /vo s  alapján.
6 Az interakció idejére egymást megszólító két ember (nem állandó pár, mint például a szocio

metriában).
7 Ezt Goffman (1956) a kitérési rituálé („avoidance ritual”. Brown és Levinson (1978) a nega

tív udvariasság („negative politeness”) elvével magyarázza.
8 A köszönések nyelvi játékként való értelmezéséről lásd Kiefer (1980).
9 Néhány kivétellel, például Harvey Sacks (1972) megfontolása a narratíva b e fo g a d ó ra  te r v e 

z é s é i t  (rec ip ien t d es ig n ). Brown és Levinson (1978) u d va ria ssá g i e lm élete . Howard Giles 
a k ko m m o d á c ió s  e lm éle te  (pl. Giies-Smith 1979) és Alan Bell (1984) elmélete a h a llg a tó 
sá g ra  t e r v e z é s i t  (a u d ien ce  design).
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dalom szerzői által sugallt vagy kifejtett szemlélettel -  nem az egyén, hanem a diád. 
A döntést ráadásul nem egy a priori, mechanikus szabályrendszer, hanem változók
kal mérhető emberi tulajdonságoknak a csoportra jellemző, interakcióikban kimun
kált fontossági sorrendje befolyásolja.

Egyébként nemcsak a megszólítási rendszer változói, hanem bármely, a diádok 
egyezségét-egyezkedését jelző, dichotóm vagy dichotómmá transzformált relációs 
szociolingvisztikai változó1' 1 alapján megmérhetjük, hogy az adott csoport mely vál
tozóknak megfeleltetett attribútumokat tekint érvényes, értékkel felruházott tulajdon
ságnak. (Ez lehet a testmagasságtól kezdve az anyagi, kulturális, fogyasztási stb. 
vertikalitáson elfoglalt pozíción vagy a területi, etnikai hovatartozáson át az intelli
genciáig vagy a politikai preferenciákig bármely mért változó.) A mérésnek az az 
alapja, hogy egy diád tagjai számtalan attribútum mentén hasonlíthatnak egymásra, 
illetve különbözhetnek egymástól, és ez a különbözőség is lehet eltérő a különféle 
attribútumok szerint és a különböző diádokon mérve is. A dichotóm(má transzfor
máit) változó adott diád által kialkudott jellemző értékének alapján eldönthető, hogy 
a diád tagjai „azonosnak” vagy „különbözőnek” definiálták-e magukat. Természete
sen egyetlen diád eredményéből nem deríthetjük ki, melyek azok az attribútumok, 
melyeket ez a diád figyelembe vett nyelvi interakciói során. A csoport eredményei
nek összesítésekor azonban kitűnnek a véletlennél nagyobb gyakorisággal előnyben 
részesített attribútumok, az ezeknek megfeleltetett változók pedig sorrendbe is állít
hatók. Mindezek alapján csoportközi összehasonlításokat is végezhetünk.

Ez a számítási módszer azzal az előnnyel jár, hogy nem szükséges deduktíve kije
lölnünk azokat a változókat, melyek az adott csoport vagy közösség egyenlőtlenségi 
rendszerében jelentőséggel bírnak. A diádok verbális interakcióján alapuló elemzés 
ugyanis in statu nascendi csípi fúlön az interakciók útján jelentőssé váló attribútu
mokat, abban a pillanatban, amikor hozzájuk érték rendelődik, ez az érték újra meg
erősítést nyer, vagy megkérdőjeleződik, illetve tudomást sem vesznek róla. 10

10 Például informális beszélgetés közben annak aránya, hogy melyik beszélő mennyi ideig 
tartotta magánál a szót; vagy a beszédaktusok szintjén az egyetértő és ellentmondó meg
nyilatkozások aránya stb.
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1.3 Az első hipotézis: Szolidaritás-orientált norma és státusz-orientált norma

A megszólítás bináris alapját tekintve a magyar felnőtt-társadalom normarendsze
rében az irreciprocitás marginális," bár ez nem jelenti sem a hatalomnélküliség 
nyelvi kifejezésének, sem a hierarchiáknak a gyengülését. Ezért a szakirodalomban 
alapvetőnek tekintett Brown-Gilman-féle (1960), ezen a megkülönböztetésen alapu
ló, individualisztikus alapfogalmak (a hatalom szemantikája és a szolidaritás sze- 
man-tíkája) helyett a státusz-orientált, illetve szolidaritás-orientált norma fogalmait 
fogom használni.

(1) Egy eszményi szolidaritás-orientált csoportban, mivel nincs elismert megkü
lönböztető attribútum, mindenki „ugyanolyannak”, „azonos” csoportba tartozónak 
számít. A T-használat kizárólagos.

(2) Egy eszményi státusz-orientált csoportban számos megkülönböztető attribú
tumot ismernek el, közülük a hatalommal közvetlenül összefüggő attribútumok (pl. 
beosztás, iskolázottság) befolyása a legerősebb. A T-használat ritka, és csak hasonló 
beosztásúak és/vagy iskolázottságúak között lehetséges, az összes többi diád V-t 
használ. Beosztás és/vagy iskolázottság-különbségen alapuló irreciprok T/V-hasz-ná- 
lat is előfordulhat (ez felelne meg a Brown-Gilman féle hatalmi szemantikának).

(3) Egy kizárólag V-t használó csoport gyaníthatóan széthullás előtt áll. Ebben a 
csoportban sem a hatalom, sem a szolidaritás értékét nem ismerik el a nyelvhasználat 
e jelensége segítségével. (Ez az állítás természetesen csak a magyar -  vagy a T/V 
jelenségét kihasználó más -  nyelvre vonatkoztatható.)

De az ilyen különleges (ideáltipikus) esetek ritkák. Valós közösségekben az aláb
bi hipotetikus definíciókat fogom tesztelni: egy adott kisközösségben a megszólítás 
normája státusz-orientált, ha a diádok többsége V-t használ (ez a kvantitatív kritéri
um), és a hatalommal közvetlenül összefüggő változók (pl. beosztás, iskolázottság) 
szabják meg a T és V közötti választást, vagyis a legtöbb diád csak akkor használ T- 
t, ha tagjai hasonló rangúak és/vagy iskolai végzettségűek (ez a kvalitatív kritérium). 
Egy adott kisközösségben a megszólítás normája szolidaritás-orientált, ha a diádok 
többsége T-t használ, és a hatalommal közvetlenül össze nem függő változók (pl. 
nem, életkor) legalább akkora befolyást gyakorolnak a T és V közötti választásra, 
mint a hatalommal közvetlenül összefüggő változók, vagyis például a nem és az élet
kor különbségei legalább olyan fontosak, mint a beosztás és az iskolázottság különb- 11

11 Az irreciprok igei megszólítás (vagyis a „csendőrpertu” : a fölérendelt tegez, az alárendelt 
magáz) aránya a vizsgált három csoportban: tanszék -  0,7% (1:153 diád); vállalat -  1% 
(12:1132); kórház -  3,5% (30:894). A köszönésekben és a névmási megszólításokban jelen 
van, a főnévi megszólításokban pedig igen gyakori az irreciprocitás. Például: a főnök titkár
nőjét keresztnevén szólíthatja (gyakran kicsinyítőképzővel): Zsuzsika ', amit a titkárnő eset
leg „vezetéknév + cím” vagy „cím + cím” típusú főnévi megszólítással viszonoz: K o v á c s  
úr. S za b ó  doktor, ta n á r  úr. A V-típusú névmási megszólítások (ö n  és m aga) közötti meg
különböztetés az interjúadatok szerint szintén attól függ, hogy a beszélő fölé- vagy aláren
deltet szólít meg; a megfigyeléssel gyűjtött adatok ugyanakkor azt jelzik, hogy intradiádikus 
variabilitás is előfordulhat. Az irreciprocitás a diád kapcsolatának -  itt nem vizsgált -  di
namikájában is jelen van (pl. melyik fél kezdeményezheti a diád kapcsolatában csak egyszer 
lehetséges váltást V-ről T-re, vagyis a p e r tu i  [egyébként a latin „per rtf-ból]). A gyermek
felnőtt és az interetnikus norma más, így gyakoribb az irreciprok verbális megszólítás ma
gyarul tanuló külföldiekkel vagy cigányokkal szemben.
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ségei. Ha és amennyire a mindennapi megszólítási szokások elemzésével lehetséges 
ezen egymást átfedő dimenziók kvantifikálása, akkor és annyira lehetővé válik a kis
közösség értékrendszerébe való bepillantás.

Természetesen a T-használat nem jelenti azt, hogy a beszélő szolidáris lenne part
nerével, mindössze ennek ígéretéről lehet szó. A hatalomfüggő változók szempont
jából igen különböző diád V-használata pedig felfogható úgy, mint a hatalom érvé
nyesítésének ígérete a fölérendelt, illetve ennek elfogadása az alárendelt részéről.

A dolgozat egyik célja a fenti két norma közti megkülönböztetés relevanciájának 
bizonyítása, és annak a hipotézisnek a tesztelése, hogy a verbális T/V-használat való
ban összefügg a két normával.

1.4 A második hipotézis: A hierarchia rigiditása és a normák

A formális hierarchiák (vagyis a szervezetek) a rigiditás szempontjából különbözőek 
lehetnek. Ez a fogalom szubjektiven mint egyrészt például egy börtön vagy kaszár
nya (goffmani [1961] terminussal totális intézmény), másrészt például egy alternatív 
újság szerkesztőségének hierarchiája közti különbség fogható fel. Míg egy rigid hie- 
rarchiájú szervezetben a feladatok és a döntések elosztása is központosított, addig 
egy kevésbé rigid hierarchiájú szervezetben a feladatok elosztása közösen történik, 
és a döntések sem egy kézben futnak össze, hanem feladatonként más és más felelős 
értük . 12

A dolgozat másik célja a hierarchia rigiditása és a státusz-, illetve szolidaritás
orientált norma közti hipotetikus kapcsolat tesztelése: hogy vajon egy rigidebb hie
rarchiájú csoport a státusz-orientált, míg egy kevésbé rigid, kevésbé hierarchikus, 
horizontálisan szerveződő csoport a szolidaritás-orientált normát követi-e. Az első 
két munkahelyi csoportban használt szubjektív megítélés helyett a harmadik cso
portban az interjúkérdésekben megfogalmazott három fajta indikátorral (a döntések 
formálisstátusz-függősége, a formális hierarchiában a vertikális és horizontális kom
munikáció aránya, a formális hierarchiában való előrejutás egyszerűsége és átlátha
tósága) mértem a rigiditást, de az összehasonlíthatóság hiányában itt saját szubjektív 
megítélésem alapján osztályoztam a munkahelyi csoportokat.

12 A megkülönböztetés hasonló ahhoz, amit Burns és Stalker (1961) tett az amerikai elektro
nikai ipar néhány cégének szerkezetét vizsgáló tanulmányában. A klasszikus weberi bürok- 
ráciamodellnck megfelelő, „mechanisztikus” szerveződés inkább a rutinszerű feladatok 
megoldásában jeleskedett, míg az általuk „organikusnak" nevezett struktúra jobban bevált 
változó feltételek, előre nem látható problémák megoldásában. Míg az előbbiben a kontroll, 
a hatalom és a kommunikáció hierarchikusan szerveződik (pl. a feladatmegosztást és a ko
ordinációt mindig az adott feladat ellátójának felettese végzi), az utóbbiban hálózatszerűén 
(pl. a részfeladatok kialakítása a feladat végrehajtóinak interakciójában folyamatosan újra- 
definiálódik). Az előbbiben a feladatok és a felelősség kompartmentalizáltak. az utóbbiban 
a feladatmegoldás és a felelősség is túlnyúlik az adott egyéni feladaton. Az előbbiben a 
céghez való lojalitás elsősorban a feletteseknek való engedelmeskedésben nyilvánul meg. 
az utóbbiban ez elé kerül a cég feladatai és a gazdasági fejlődése iránti elkötelezettség. Л 
szerzők hangsúlyozzák, hogy a technikai fejlődésnek mennyivel jobban megfelel az alkal- 
mazkodóképesebb organikus szervezet, ugyanakkor a szervezet tagjaitól jelentősebb elkö
telezettséget követel meg.
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Diádikus elemzés
*

Három budapesti, a hierarchia rigiditása szempontjából feltételezhetően igen eltérő 
munkahelyi csoport mindennapos megszólítási szokásait figyeltem meg és vizsgál
tam interjúk segítségével:

• egy viszonylag alacsony rigiditásúnak ítélt bölcsész egyetemi tanszéket (n=18, 
N=152 reciprok diád),

• egy közepes rigiditásúnak ítélt vállalat két osztályát (n=52, N =1120),
• egy magas rigiditásúnak ítélt kórházi osztályt (n=46, N=864).

A terepeket elméleti megfontolás alapján választottam ki13; nem a mai magyar társa
dalom problémáinak, inkább az értékekről való kommunikáció egyetemes emberi 
jelenségeinek megismerése volt a cél. Más jellegű tehát a vizsgálat érvényességi igé
nye, mint az empirikus, leíró jellegű elemzéseké. A statisztikai elemzésekben ezért 
mindegyik munkahelyet mint populációt, nem pedig mint a „magyar beszélőközös
ség” egészének vagy egy részének -  például! egy prototipikus egyetemi tanszéknek 
vagy kórházi osztálynak -  mintáját tekintem. Ennek következtében az összehasonlító 
általánosításokat sehol nem kvantifikálom.

Kétfajta kvantitatív elemzés készült az adatbázisok alapján. Az ebben a tanul
mányban bemutatott diádikus elemzés célja a fentebb definiált csoportnorma megha
tározása -  annak feltételezésével, hogy a csoportnormát az egyén főleg diádikus in
terakciókon keresztül érzékeli. (Ego vagy másokat lát interakcióban, vagy maga ke
rül interakcióba másokkal.) A diádikus elemzés prioritást élvez a vizsgálatban, mivel 
például a csoportba újonnan belépő munkatárs a csoportnormát először mint kény
szerítő erejű, durkheimi „társadalmi tényt” érzékeli, olyasmit, amihez alkalmazkod
nia kell, amit ezidáig nem volt alkalma befolyásolni. Azonban ez nem marad így: 
minden beszélő folyamatosan részt vesz a norma alakításában mindegyik diádikus 
interakciójával; a variábilis nyelvi viselkedés -  így a megszólítási rendszer elemei 
(vagy a konverzáció temporális jegyei) -  mindig az interakcióba lépők egyezkedésén 
múlik, ők kontrollálják azt, hogy beszélőpartnereik mekkora teret engedhetnek a 
variabilitásnak. Egymás nyelvhasználatának kontrollálásával közösen „döntik el”, 
mely formák fogadhatók el, és melyek tekintendők normasértőnek . ' 4

A három csoportra kapott eredmények összehasonlításakor a normák definíciójá
hoz használt mindkét kritérium szerint jelentős különbségeket találtam.

b A történeti dimenzióval nem foglalkozom. Csak röviden emlékeztetnék egyrészt arra, hogy 
a két világháború közötti időszakban jogszabályban rögzítették nemcsak a köztisztviselők 
fizetési besorolását, hanem az ehhez tartozó kötelező főnévi megszólítását is. másrészt az 
1948 után kötelező, egyenlősítő e lv tá rs  megszólításra, mely 1989-ben hirtelen dicstelen vé
get ért.

14 A megszólítási szokások másik, e g yé n sz in tű  e lem zése  az egyén csoportnormának való 
megfelelését vizsgálja.
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2.1 A kvalitatív kritérium: A szociológiai változók hatása

Dolgozatban kilenc szociológiai változó és a T/V összefüggését vizsgálom . 15

Függő (szociolingvisztikai) változó:
• T/V reciprok tegezés- magázás (dichotóm)

Magyarázó szociológiai változók:
• DSEX
• DAGE
• SUMAGE
• DSCH
• SUMSCH
• DRANK
• SUMRANK
• DSPAT
• LACQ

nem-különbség (nő-nő, férfi-férfi, interszex)
korkülönbség
körösszeg
iskolázottság különbsége
iskolázottság összege
beosztás különbsége
beosztás összege
rutin kontaktus gyakorisága
ismeretség hossza (csak a kórházban)

A diádikus elemzésben egyén-alapú szociológiai változókat (pl. Nem, Életkor, Isko
lázottság, Beosztás) nem használhattam, helyettük relációs változókat vezettem be16: 
azt mértem meg, hogy például a kor tekintetében a diád tagjainak korkülönbsége 
(DAGE) és abszolút kora (SUMAGE) összefügg-e azzal, hogy tegezik vagy ma- 
gázzák-e egymást. Hipotézisem az volt, hogy nagyobb korkülönbség, illetve a diád 
mindkét tagjának magas kora a magázódásnak fog kedvezni. Ugyanígy feltételeztem, 
hogy a nagyobb iskolázottsági (DSCH) és beosztásbeli különbség (DRANK), a rutin 
kontaktus lehetőségének hiánya (DSPAT), az ismeretség nem túl hosszú volta (a 
csak a kórházban mért LACQ), a két férfiből álló diád (DSEX), valamint a nemek 
különbözősége a diádon belül (DSEX2) mind a magázódás esélyét növeli. Nem volt 
elképzelésem a T/V és a diád tagjainak beosztása (SUMRANK), illetve iskolázottsá
ga (SUMSCH) közötti összefüggésről, vagyis arról, hogy vajon a magasabb vagy az 
alacsonyabb beosztású, illetve iskolázottságú párok között lesz-e gyakoribb a magá
zódás.

15 A változókat elméleti és heurisztikus alapokon választottam ki. Az elméleti megfontolás 
alapja az, hogy egy diád tagjai többnyire már első találkozásuk szinte első pillanatában 
kénytelenek döntésre jutni a bináris megszólítás tekintetében, mégpedig direkt (nem, kor) 
és indirekt jegyek (a helyzet, a körülmények, a megjelenés rendezettsége, a viselkedés, a 
nyelvválasztás és kiejtés, illetve bemutatás esetén más fogódzók, például a társadalmi hely
zet. az iskolázottság, a nemzeti vagy etnikai csoporthovatartozás stb.) alapján, és az esetek 
egy részében ezt a választást őrzi meg nyelvhasználatuk. Ha a beszélők ezek alapján kény
telenek dönteni, jogos lépés ezeket tenni vizsgálat tárgyává. A heurisztikus módszer egysze
rűen az volt, hogy barátaimat és előadásaimon a magyar anyanyelvű közönséget többször 
megkérdeztem, véleményük szerint gyakran találkozó emberek mi alapján döntik el. hogy 
tegezödjenek-e vagy magázódjanak. Ezek azok a változók, amelyek minden esetben a meg
nevezettek között voltak.

16 Az adatbázist létrehozó programot Győri Csaba írta.
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2.2 Regresszió: A változók befo lyásoló  ereje

Az alábbi táblázatból leolvasható a sztenderdizált diádikus változók szocioling- 
visztikai változóra gyakorolt befolyásának ereje a három munkahelyi csoportban, a 
dichotóm függő változó megkövetelte logisztikus regresszióval számított (3-együtt- 
hatójuk sorrendjében (Id. Menard 1995):

1. táblázat
A változók befolyása (logisztikus regressziós eredmények)

Tanszék
„alacsony rigiditás”

P Vállalat
„közepes”

P Kórház
„magas"

P

DSEX2 2.3505** DSEX2 2.4902** DRANK 3.1740**
DAGE 1.1962** DAGE 1.3057** SUMRANK 1.5683*
DSPAT 0.6687* DSPAT 1.2966** SUMAGE 1.5272**
SUMAGE 0.6424* SUMAGE 1.0731** SUMSCH -1.3432*

DSCH 0.5883** DSEX2 0.9612**
DRANK 0.5669** (DLACQ) -0.9465**
SUMRANK -0.5438** DSCH 0.8582*

DAGE 0.77789**
DSPAT 0.5754**

**: p <  0.001, *: p < 0.05

A tanszéken a hatalomfüggő változók (a beosztás különbsége, az abszolút beosztás, 
az iskolázottság különbsége, az abszolút iskolázottság) befolyása egyáltalán nem 
mutatható ki, ezek a változók nem szerepelnek a modellben. Másrészt viszont a ha
talomtól független -  vagy pontosabban -  a közvetetten hatalomfüggő változók hatása 
igen: közülük a nemek különbözőségének (DSEX2) hatása magasan a legnagyobb, 
ezt követi a korkülönbség (DAGE). A rutin kontaktus gyakorisága (DSPAT) és az 
abszolút kor (SUMAGE) hatása kicsi, de nem elhanyagolható.

A hatalomfüggő változók mindkét másik munkahelyen, a közepesen és az erősen 
rigid hierarchiájú csoportban is fejtenek ki befolyást. (Az abszolút iskolázottság 
(SUMSCH) hatása a vállalatnál nem mutatható ki.) Míg az előbbiben mindezen vál
tozók befolyása csak követi a közvetetten hatalomfúggő változók befolyását, az 
utóbbiban a hatalomfúggő változók -  különösen a beosztás-változók -  befolyása 
megelőzi minden egyéb vizsgált változó szociolingvisztikai változóra gyakorolt hatá
sát. Az összehasonlítás kedvéért mindezt ld. az alábbi ábrán is.
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-együttható (Wald-szignifikancia: p < 0.05) ■ Tanszék 
(90%)

□  Vállalat 
(93%)

□  Kórház 
(91%)

1. ábra. A változók befolyása (logisztikus regressziós eredmények)17

Az 1. ábráról leolvasható, hogy az abszolút beosztás változójának vállalati és az ab
szolút iskolázottság változójának kórházi alakulását kivéve a változóknak vagy nincs 
befolyásuk a szociolingvisztikai változóra (öt esetben), vagy pedig az adott változó 
értékének növekedése a magázódás esélyét növeli. Ez azt jelenti, hogy a különböző 
nemű vagy nagyobb korkülönbségű vagy két magasabb korú tagból álló vagy egy
mástól távolabb dolgozó vagy nagyobb beosztáskülönbségű vagy nagyobb iskolá
zottság-különbségű diádok nagyobb valószínűséggel fognak magázódni, mint az 
azonos nemű vagy kisebb korkülönbségű vagy két fiatalabb tagból álló vagy egymás 
közelében dolgozó vagy kisebb beosztáskülönbségű vagy kisebb iskolázottság- 
különbségű diádok. A két magasabb beosztású tagból álló diád a vállalatnál nagyobb 
valószínűséggel fog tegeződni, a kórházban pedig magázódni. A kórházban mért 
abszolút iskolázottság negatív értéke azt jelenti, hogy a diád tagjainak magasabb 
iskolázottsága a tegezés valószínűségét fogja növelni.

A közvetetten hatalomfüggő változók közül a nemek különbözőségének, a kor
különbségnek és a rutin kontaktus gyakoriságának hatása a vállalatnál a legerősebb. 
Ezek közül a rutin kontaktus gyakoriságának befolyása a fizikai körülményekkel 
magyarázható: a vállalat két osztályán dolgozó munkatársaknak kevés lehetőségük 
van a véletlen találkozásra, illetve interakcióba lépésre, és ha más nem, ez a fizikai 
távolság hajlamosíthatja a mégiscsak találkozó párokat, hogy egymást a „különböző” 
csoportba sorolják (vagyis magázódjanak). A másik két munkahelyen dolgozóknál a 
rutin találkozások sokkal gyakoribbak; ezért találjuk a változó befolyását egymáshoz 
hasonló mértékűnek és alacsonynak. A nemek diádbéli különbözőségének befolyása 17

17 A jelmagyarázathoz tartozó százalékok azt jelzik, hogy a regressziós modell az adott P- 
együtthatók segítségével milyen pontosan képes előrejelezni a megfigyelt eredményeket.
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a tanszéken a vállalathoz hasonló mértékben magas, és csak a kórházban kisebb a 
jelentősége annak, hogy az egymást megszólító párok azonos vagy különböző nemű- 
ek-e. A körösszeg a hierarchikus rigiditás függvényében egyre növekvő befolyással 
bír a diádok T és V közti választására, ami azt jelenti, hogy a kórházban nagyobb a 
valószínűsége a magázódásnak két idősebb emberből álló diád esetében, mint a tan
széken.

A hatalomfüggő változók rigiditás függvényében növekvő befolyása ennél sokkal 
határozottabb. A különbség a beosztáskülönbség változójának esetében a legszem
betűnőbb: míg ennek a változónak a befolyása a tanszéken kimutathatatlan, a kór
házban minden változónál jelentősebb. Ez azt jelenti, hogy míg a tanszéken a be
osztáskülönbség alapján megjósolhatatlan, hogy egy diád tegeződni vagy magázódni 
fog, addig a kórházban nagy beosztáskülönbség esetén szinte biztosak lehetünk ab
ban, hogy a diád magázódni fog még akkor is, ha tagjai például azonos neműek és 
korúak (erről részletesebben Id. a 3. és 7. áb rá t és a magyarázatokat lejjebb). Ugyan
ilyen irányú, bár kisebb fokú emelkedést találunk az iskolázottság-különbség eseté
ben is. Az abszolút iskolázottság hatása sem a tanszéken, sem a vállalatnál nem mu
tatható ki, vagyis nincs jelentős különbség az alacsony iskolázottságú beszélőkből és 
a magas iskolázottságú beszélőkből álló diádok tegezés-magázási szokásai között. A 
kórházban ellenben azt látjuk, hogy a két magasabb iskolázottságú beszélőből álló 
párok sokkal gyakrabban tegeződnek, mint az alacsonyabb iskolázottságú diádok.

A variancia-analízis a regressziós elemzéshez hasonló eredménnyel járt: a leg
több változó mentén szignifikáns különbséget talált a tegeződő diádok és a magázó
dó diádok csoportja között. A tanszéken mindegyik szignifikáns változó megkülön
böztető ereje csekély volt. A hatalomfüggő változók a rigiditás függvényében mere
dek emelkedést mutattak, közülük a beosztás- és az iskolázottság-különbség F-értéke 
a kórházban kiugróan magas volt.

2.3 A kvantita tív  kritérium : A T  és V  aránya

Az olvasó talán emlékszik arra, hogy a kvantitatív kritérium szerint a hipotézis 
T-többséget rendelt a szolidaritás-orientált csoportnormához, és V-többséget rendelt 
a státusz-orientált normához.
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T aránya

Összesen Nő-nő Férfi-férfi Nő-férfi

ü  tanszék 
9  vállalat 
□ kórház

2. ábra . A tegezödő diádok aránya a három csoportban (összesen; DSEX szerint bontva)

A tanszék és a vállalat vonatkozásában beigazolódott a hipotézis: a tanszéken a tege- 
ződő, a vállalatnál a magázódó párok voltak többségben. A rigid hierarchiájú kór
házban ellenben a tegezödő párok voltak többségben (2 . ábra baloldali, összesített 
oszlopai).

A nemek különbözősége szerinti bontásban is a hipotézisnek megfelelő eredmé
nyeket kaptam az első két munkahelyen, a tanszéken és a vállalatnál: a tegeződés 
jobbról balra haladva csökken (2. ábra). A nő-nő diádokban kizárólagos (tanszék) 
vagy 80% fölötti (vállalat), a férfi-férfi, illetve a kétnemű diádokban mindkét mun
kahelyen rendre egyre kevesebb. A kórházban viszont minden férfi-férfi diád tege- 
ződik! Valószínűleg-a magyar kórházakra általában is jellemző nemi disproporció 
okozhatta az elvárással ellentétes eredményt: a 46 munkatárs közül csak 5 volt férfi, 
és valamennyien orvosok, tehát közöttük a legnagyobb befolyású változó, a beosztás 
különbsége egyik diádban sem volt nagy, ellentétben a nő-nő diádokkal. A nők jóval 
magasabb aránya okozhatta a kórházban a vártnál magasabb összesített T-arányt is.

Az eloszlási jellemzők miatt tehát a kvalitatív és a kvantitatív kritérium ellent
mondhat egymásnak. A továbbiakban a kvalitatív kritériumot tekintem elsődleges
nek, melyet a kvantitatív kritérium kiegészít(het) . 18

18 Ezért úgy tekintem, hogy státusz-orientált normát követ az a munkahely, ahol mindenki 
mindenkivel tegeződik, kivéve az igazgatót, akivel a dolgozók többsége magázódik. (Ezt a 
szokást követi állítólag az egyik GSM-cég budapesti központja is.)
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2.4 A  két legjellegzetesebb változó: D S E X  és D R A N K

A beosztás különbsége (DRANK) pontosan a rigiditás függvényében -  és a definíci
ónak megfelelően -  változott: az alacsony rigiditású tanszéken hatása nem mutatható 
ki, a közepes hierarchiájú vállalatnál a többi változóhoz viszonyítva hatása közepes, 
a rigid hierarchiájú kórházban viszont ez a legjelentősebb változó. A 3. áb ra  mutatja 
be a tegeződés csökkenését és a magázódás növekedését a beosztás különbségének 
függvényében: míg az azonos beosztásúak között szinte kizárólagos a tegeződés, a 
beosztáskülönbség növekedésével csökken. A nagyobb beosztáskiilönbségü diádok 
pedig mind magázódnak.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

■ V

ОТ

beosztáskülönbség (DRANK)

3. ábra. Tegeződő és magázódó diádok a kórházban (a beosztás különbsége szerint)
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120%

nvr-nvr tak-nvr orv-orv tak-tak nvr-orv tak-orv

beosztáscsoport

4. ábra. Tegeződő és magázódó diádok a kórházban (beosztáscsoport szerint; nvr: nővér, tak: 
takarító, orv: orvos)

A beosztáskülönbségek értelmezésének megkönnyítésére a 4. áb rán  beosztáscso
portokat képeztem (nővérek, takarítók, orvosok). A nővér-diádok mind tegeződnek; 
az azonos beosztáscsoportú diádoknál a tegeződés aránya 80% fölött van. (A nővé
rekből és/vagy takarítókból álló diádok egyneműek.). A nővér-orvos vagy takarító
orvos diádokban viszont már ritkaságszámba megy a tegeződés.

2 . táblázat
A T/V eloszlása két beosztáscsoport esetén a kórházban

T V
nem orvos-nem  orvos 353 19 372

95% 5% 43%
orvos-orvos 8 6 1 2 98

8 8 % 1 2 % 1 1 %
nem orvos-orvos 90 304 394

23% 77% 46%
529 335 864

61% 39%



Szociológiai Szemle 2000/3. 55

Ha a beosztáskülönbséget a végletekig leegyszerűsítjük, és csak orvos-nem-orvos 
megkülönböztetést teszünk, a 2 . táblázatra pillantva egyértelművé válik, hogy a leg
nagyobb valószínűséggel a két különböző alcsoportba tartozó kollégák diádjai fog
nak magázódni. 19

T aránya

5. ábra. A tegezés aránya a tanszéki diádokban (nemek és beosztás-különbségek szerint)

Az 5-7. ábrák a nem-különbség és a beosztáskülönbség interakcióját mutatják. A 
tanszéken (5. áb ra) a nő-nő diádok mind tegeződnek. A különnemű diádok igei 
megszólítás-használata érzékeny a beosztásbeli különbségekre. A férfi-férfi 
diádokban csak nagy beosztáskülönbség esetén csökken a tegeződés.

19 Az azonos alcsoportba tartozó tagokból álló diádok közül az orvos-orvos diádok szignifi
kánsan kevesebbet tegeződnek A négy cellára khi-négyzet = 6,41383 (p < 0,012), esélyhá
nyados: 2,59 (ld. Rudas 1998).
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T aránya

0 1 2  3
beosztáskülönbség

■  nő-nő

■  ffi-ffi 

□  nő-ffi

6. ábra. A tegezés aránya a vállalati diádokban (nemek és beosztás-különbségek szerint)

A vállalatnál (6 . áb ra) a nő-nő diádokban a tegeződés még magas beosztásbeli kü
lönbség esetén sem csökken 75% alá, sőt, a legnagyobb beosztáskülönbségű diádok 
mind tegeződnek. A férfi-férfi és a különnemű diádok érzékenyek a beosztás kü
lönbségének növekedésére. A különnemű, nagy beosztáskülönbségű diádok közül 
egy sem tegeződik.

A kórházban (7. áb ra ) a nő-nő és a különnemű diádokat is befolyásolja a beosz
tás különbségének növekedése. A férfi-férfi diádok mind tegeződnek, de, mint emlí
tettem, itt minden férfi orvos! Az 5-nél nagyobb beösztáskülönbségű párok egyik 
vagy mindkét tagja nő, ezek között egyetlen tegeződő párt sem találtam.

T aránya

0 1  2 3 4 5 6 7 8 9
beosztáskülönbség

.7. ábra. A tegezés aránya a kórházi diádokban (nemek és beosztás-különbségek szerint)
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2.5 A válla la t k é t osztá lyának összehasonlítása

A vállalati adatgyűjtés kezdetekor a két osztály kiválasztására a különböző munkatí
pusok hatásának összehasonlítása kedvéért került sor. Pontosabban, a vállalat két 
osztályának összehasonlítása, a kisebb adatbázisok ellenére, két egymásnak részben 
ellentmondó hipotézis tesztelését kívánta szolgálni.
• A klasszikus rétegződéselméleti felfogás szerint -  nevezzük ezt makrohipo-té- 

zisnek -  a fehérgalléros (vezetőség és iroda) és a kékgalléros közegben (gyógy
szergyártó labor) más lesz a T/V eloszlása, mert a paraszti és a tradicionális mun
káskultúrában a V gyakoribb. Erre az eredményre jutott Bates és Benigni (1975) 
interjún alapuló olasz vizsgálatuk nyomán: a fiatal felsőbb osztálybelieket találták 
a legkevésbé formálisnak, a fiatal alsóbb osztálybelieket a legformálisabbnak; az 
idősebb beszélők eredményei a kettő között voltak. A makrohipotézis kvantitatív 
összehasonlítással tesztelhető.

• A konkrét közösségből, az ott átélt tapasztalatokból kiindulva inkább azt kell 
feltételeznem -  nevezzük ezt mikrohipotézisnek hogy a vezetőséget kiszolgáló 
irodisták a státusz-orientált, az egymásnak rendszeresen besegítő labordolgozók a 
szolidaritás-orientált normát fogják követni. A mikrohipotézis elsősorban a kvali
tatív kritérium alapján tesztelhető.

Nos, a kvalitatív kritérium szerint a labor egyértelműen szolidaritás-orientáltnak te
kinthető, mivel tegezés-magázási szokásaikra a közvetlenül hatalomfúggő változók 
nincsenek befolyással (3. táblázat), ráadásul a diádoknak csaknem fele tegeződik 
(T: 1 12, V: 120 diád).

Az iroda megítélése nehezebb, mert ott ismét a nemek eloszlásának aránytalansá
gába botlunk (16 nő, 3 férfi), ráadásul a meglévő, azonos nemű, reciprok diád-adatok 
komplementárisak. Mind a 119 nő-diád tegeződik, egy férfi-diádról van adatom: ők 
magázódnak. A logisztikus regressziónál ezért a DSEX2 változótól el kellett tekinte
nem, e fontos változó nélkül viszont az irodai eredmények validitása kétes.

3. táblázat
A változók befolyása a vállalat két osztályán (az irodában a DSEX2 változó nélkül)

labor P iroda P
DSEX2 2.2685** SUMAGE 6.4883**
DSPAT 1.6018* DRANK 5.0114**
SUMAGE 0.8292* DAGE 4.3534**
DAGE 0.6631* SUMSCH

DSCH
4.0467*
2.7558*

(logisztikus regressziós eredmények; **: p < 0.001 *: p < 0.05)

Másrészt az irodában sokkal gyakoribb a tegeződés (T: 128, V: 39 diád), mint a la
borban. Ez a gyakoriságbeli különbség megfelelne a makrohipotézisnek. Ugyanakkor 
nyilvánvaló, hogy míg a laborban a közvetlenül hatalomfüggő változóknak nincs
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befolyásuk, addig az irodában hatásuk nem hanyagolható el. (E hatást az emeleten 
székelő igazgatóság jelenlétének tulajdonítom.)

A fentiekből az szűrhető le, hogy az egyszerűbb kvantitatív összehasonlítás iga
zolja a makrohipotézist: a fehérgalléros csoportban valóban gyakoribb volt a tegező- 
dés, mint a kékgalléros csoportban. Ha azonban a m ennyi?  kérdésén túl a ki kivel?  
kérdésére is válaszolni kívánunk, akkor kiderül, hogy ebben  a fehérgalléros csoport
ban az életkor mellett a beosztás és az iskolázottság is lényeges megkülönböztető 
attribútumnak számít, míg ebben  a kékgalléros csoportban a beosztás és az iskolá
zottság nem jelentős megkülönböztető attribútum a csoporttagok között -  már 
amennyiben ez az igei megszólítási szokásaikból leszűrhető.

Összefoglalás

Eredeti kutatásomban gyakran nyelvi interakcióba lépő diádokból álló magyar nyel
vű csoportok mint populációk megszólításainak minden jelenségét (a megszólítottra 
utaló igei, főnévi, névmási megszólítások, birtokjel, köszönések) felmértem. Ebben a 
tanulmányban ezek közül a teljességgel begyűjthető és leginkább hozzáférhető, 
ugyanakkor a diád kapcsolatának korábbi értelmezését jelző bináris alap-megszólí
tást dolgoztam fel, amely a megszólítottra utaló igealakokon jelenik meg.

A csoportok megszólításainak eloszlásait normákként fogva fel jelentést rendel
tem hozzájuk, mégpedig elsősorban e normáknak a hatalomhoz, a hierarchikus szer
veződéshez való orientációja függvényében. A státusz-orientált és a szolidaritás
orientált normát a normákban kódolt változók fontossági sorrendjének és a tegezés 
és magázás csoportbéli arányának alapján definiáltam. Egy nem nyelvi jelenséget, a 
hierarchia rigiditásának fokozatait összefüggésbe hoztam e kétféle normával, úgy, 
hogy hipotetikusan a státusz-orientált normának rigidebb hierarchiát, a szolidaritás
orientált normának kevésbé rigid hierarchiát feleltettem meg.

Három munkahelyen teszteltem a norma típusára és a hierarchia rigiditására vo
natkozó hipotéziseket a megszólítási eloszlásokkal való összefüggésükben. Ebből két 
munkahely vonatkozásában a hipotézisek megerősítést nyertek, a harmadik munka
helyen viszont csak részben, valószínűleg az egyik attribútum eloszlásának arányta
lanságai miatt.

Az egyik munkahely két alegységét, egy kékgalléros és egy fehérgalléros csoport 
tegezés -magázási szokásait is összehasonlítottam és rámutattam, hogy a makrofogal- 
makkal operáló megközelítés nem elégséges az interakcióban (részben a megszólítási 
szokások segítségével) kialakuló értékrendszer megértéséhez.20

!0 Ebben a dolgozatban nem fejtettem ki a disszertációnak azt az alaptételét, hogy a nyelvi 
viselkedés nemcsak tükrözi a normát és a hierarchia rigiditását, hanem befolyással is van 
rájuk, mert ennek kifejtése inkább az egyéni, mintsem a diádikus elemzéshez kötődik.
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MÓDSZERTAN

Dávid Beáta-Тот Snijders

A BUDAPESTI HAJLÉKTALANOK 
SZÁMÁNAK BECSLÉSE*

Bevezetés

1990 óta -  a gazdasági és szerkezeit változásokkal párhuzamosan kétségtelenül 
nőnek a különböző társadalmi osztályok közötti egyenlőtlenségek Magyarországon. 
A munkahelyek számának drámai csökkenése, az egyre kevesebb államilag épített új 
és olcsó lakás (vagy más lakhely), a tömeges munkásszállók bezárása és a társadal
mi ellátórendszer folyamatos átalakulása mind a szegénység számbeli növekedésé
hez vezetett. A szegények közül pedig, miután elveszették munkájukat, otthonukat 
és családjukat, mind többen válnak társadalmilag így vagy úgy elszigeteltté, és előbb 
vagy utóbb az utcára kerülnek, hajléktalanokká lesznek.

A rendszerváltás előtt elismerték egy sajátos -  javarészt otthonról elszökött fia
talok alkotta (Utasi 1987) -  hajléktalan populáció létezését. Ami 1989-ben megle
petéssel szolgált a legtöbb ember -  szociálpolitikusok, szociális munkások, tudósok 
és a közvélemény -  számára, az a szinte a semmiből előbukkanó hajléktalanok vá
ratlanul magas száma volt. Amióta napvilágra került ez a jelenség, a probléma meg
oldását célzó különféle javaslatokat (menhelyek, szállók, ingyenkonyhák stb. kiala
kítása) mindig ugyanaz a kérdés előzi meg: ,,Hányán vannak a hajléktalanok?”, 
„Mekkora az a populáció, amellyel foglalkozni kívánunk?”. Ez a minden további 
kérdés alapjául szolgáló kérdés még mindig megválaszolatlan.

Bármely társadalomról vagy földrajzi térségről legyen szó, két módszertani 
probléma adódik a hajléktalanok számának becslésekor. Az egyik a hajléktalanság 
meghatározása. Amint arra Alice Johnson (1989: 13) rámutatott: a több mint 80 év
nyi kutatás sem szolgáltatott standard definíciót a hajléktalanság jelenségének méré
sére. A hajléktalanok továbbá folytonosan változó populációt alkotnak, a definíció
nak következésképp idő- és térbeli megszorításokat kell tennie, az ilyen korlátozá
sok pedig szükségszerűen önkényesek. A második problémát ezen alapsokaság rej
tett természete jelenti: csakúgy mint pl. a drogfüggők, a hajléktalanok „rejtett” po
pulációt alkotnak abban az értelemben, hogy nem létezik mintavételi keret, nem 
könnyű rátalálni a tagokra, vagy érintkezésbe lépni velük, és nehézségekbe ütközhet

* A kutatást a Research Support Scheme no.: 1135/1998 és az OTKA F 020534 sz. támogatta. 
A tanulmány eredetileg angojul készült. Külön köszönetét szeretnék mondani Sik Endrének, 
az Országos Traumatológiai Intézet dolgozóinak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mun
katársainak. Ágostonná Alpár Verának, Albert Ágnesnek és Papp Csabának.
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annak meghatározása, hogy egy adott egyén a vizsgált alapsokaságba tartozik-e 
(Spreen 1992).

A rejtett populációkból történő mintavétel problémájával, illetve néhány lehetsé
ges mintavételi eljárással számos cikk foglalkozik: például Sudman, Sirken & 
Cowan (1988). Watters és Biernacki (1989), Spreen (1992), Wickens (1993), vala
mint Heckathorn (1997). Mivel a rejtett populációk esetében nincs mintavételi keret, 
ezek a mintavételi eljárások aligha nevezhetők konvencionálisnak. Ezen, esetenként 
nem-standard1 2 3 eljárásoknak nevezett módszerek közé sorolhatók például az olyan 
kapcsolatfeltáró mintavételi lehetőségek, mint a hólabda-mintavétel, a célzatos 
mintavétel vagy a fogás-visszafogás módszer” (Spreen 1992). A hajléktalanok szá
mának megbecslésére szolgáló módszerek közé sorolhatók különböző típusú szám
bavételi eljárások’, a másodlagos adatokból nyert arányszámok, a fogás-visszafogás 
módszer (Johnson 1989: 16), valamint az úgynevezett „hálózati felbecslés módsze
rek” 4 (Killworth, McCarty, et al. 1998: 290; Killworth, Johnsen, et al. 1998). 1986- 
ban az Egyesült Államokban Rossi és munkatársai (Rossi 1989) kísérletet tettek rá, 
hogy ténylegesen megszámlálják a chicagói hajléktalanokat.

Ahogy föntebb említettük, a hajléktalan-ügy viszonylag új Magyarországon, a 
problémák, amelyekkel a szociálpolitika alakítói szembekerültek, ugyanazok, mint 
máshol. A döntések meghozatalához ismerni akarják a számokat. E tanulmány célja, 
hogy két nem-standard mintavételi eljárást, a hólabda-mintavételt, illetve a fogás
visszafogás módszert, alkalmazva becslést adjon a budapesti hajléktalanpopuláció 
nagyságára vonatkozóan. Két módszert és három adatsort felhasználva módunk nyí
lik a két eljárás és az eredmények összehasonlítására, valamint néhány további al
kalmazási lehetőség felvetésére.

A tanulmány négy további szakaszra osztható. Az elsőben bemutatásra kerül a két 
módszer, a másodikban ismertetjük a mintavételi eljárást és a három adatsort. Az 
eredményekről a harmadik szakaszban számolunk be: három becslést adunk a buda
pesti hajléktalan népesség számára vonatkozóan. A negyedik szakaszban megfonto
lásra ajánlunk néhány felvetést a további vizsgálatok számára.

M ó d s z e r

Hólabda-mintavétel

A hólabda-mintavétel gondolatát Coleman (1958) vezette be olyan mintavételi eljá
rást. amely megragadja az alapsokaság társadalmi szerkezetét. Ez a módszer, amely 
lehetővé teszi a mintaelemek számára, hogy ne csak magukról, hanem az általuk 
megnevezett személyekről is szolgáltassanak információt (Frank & Snijders 1994). 
Az eljárás gyengéje, hogy „a hólabda-minta különböző hullámaiban érvényesülő 
egyéni bekerülési valószínűségek ismerete híján lehetetlen torzítatlan becslést adni”

1 E módszerek gyűjtőneve angolul non-standard vagy ascending methodology.
2 A biológiából átvett eljárás angol elnevezése: „capture-recapture method”.
3 Például szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatok, népszámlálási, illetve felméré

sekből származó adatok.
4 Angolul „network scale-up methods”.
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(Berg 1988: 530). Továbbá láncszerű mintavételi eljárás, egy sor következtetési 
problémát is felvet: példának okáért az egyéni társadalmi cselekvőkre és láncolatok
ra vonatkozó következtetések tekintetében (Erickson 1978).

Kihasználva a hólabda-mintavétel kínálta lehetőségeket5, Frank és Snijders 
( 1994) különböző számítások figyelembevételével számos becsült értéket dolgozott 
ki a rejtett populációkra egy egyirányú hólabda-minta alapján. E becsült értékek egy 
mindenki számára hozzáférhető számítógépes program segítségével számolhatók ki. 
Az egyirányú hólabda-mintában kérdéseket tesznek fel az eredeti mintában szereplő 
válaszadóknak, és megkérik őket, hogy nevezzék meg a populáció azon tagjait, 
akikkel érintkezésben állnak. Bizonyos kritériumokat a kutatónak kell felállítania az 
alapsokaság, illetve a kapcsolatot definiáló érintkezés meghatározására vonatkozó
lag. Tanulmányukban Frank és Snijders különböző modelleket, illetve becsült érté
keket tárgyalnak, és a groningeni heroinélvezők számának becslésében alkalmazzák 
a módszert. Az eljárást a rotterdami kokainélvezők számának megbecslésére is fel
használták (Bieleman et al. 1993: 128). Annak érdekében, hogy megbízható becslé
seket tehessünk bármely rejtett sokaság nagyságára vonatkozóan, Snijders (1992 és 
1993) a következőket javasolja:

1. Elméletben a válaszadóknak az alapsokaság véletlenszerű mintáját kellene alkot
niuk, a gyakorlatban azonban szinte lehetetlen ilyet nyerni egy rejtett populáció
ból. Egy véletlenszerű mintához való közelítés érdekében a válaszadókat lehető
ség szerint több egymástól független forrásból (pl. tartózkodási helyről) kellene 
összeválogatni. Az, hogy a populáció egy adott tagja bekerül-e válaszadóként a 
mintába, függetlennek kell lennie attól, hogy az ezen válaszadó által megneve
zettek maguk is szerepelnek-e mint válaszadók a mintában.

2. Hogy elfogadható pontosságú becslést nyerjünk, a kezdeti mintanagyság nem 
lehet sokkal kisebb, mint a teljes populáció négyzetgyöke (ha a válaszadók átla
gosan legalább tíz nevet említenek; a megemlítettek átlagos száma kisebb, akkor 
az eredeti mintának nagyobbnak kell lennie).

A fogás-visszafogás módszer

A másik eljárás, melyet igénybe vettünk, a fogás-visszafogás módszer. A hólabda- 
módszerrel ellentétben ezt már használták hajléktalan populációk nagyságának 
becslésére, többek között az Egyesült Allamok-beli Baltimore-ban (Cowan, Breakey 
és Fischer 1986).

Ezt a módszert eredetileg az élettani tudományokban fejlesztették ki és halak és 
más állati populációk becslésére használták (Sudman, Sirken és Cowan 1988; 
Leyland, Barnard és McKeganey 1992). Az eljárás két vagy több, ugyanazon popu
lációra vonatkozó, egymástól független megfigyelést tesz szükségessé, és azon fel
tevésre épül, hogy minden egyed ugyanakkora valószínűséggel kerül befogásra a 
megfigyelési időszak alatt, bár a megfigyelési valószínűségek különbözhetnek az 
egyes adatgyűjtési időszakokban. Ha csak két lista van, szükségszerű feltennünk, 
hogy ezek a listák egymástól függetlenek. Amennyiben több mint két lista van,

? Általa információt nyerhetünk olyan emberekről is, akik a standard mintavételi eljárások elöl 
egyébként „rejtve" maradnak.
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megengedhető bizonyos fokú összefüggés a listák között, és ezt a nem-független
séget a listák közötti interakcióként fejezzük ki. Egy adott listához való tartozást 
mint a rejtett populációban definiált dichotóm változót kezeljük. Feltesszük, hogy a 
populáció tagjai elégséges módon felismerhetőek a listán, vagyis egy adott listán 
szereplő bármely egyed esetében megbizonyosodhatunk arról, hogy rajta van-e a 
többi lista valamelyikén is. Ez azt jelenti, hogy к lista esetén 2 * -  1 lehetséges mintá
zata van a listákhoz való tartozásnak azok körében, akik legalább egy listán szere
pelnek, amihez még hozzájön az egyetlen listán sem szereplés mintázata. A felmé
rést tehát egy olyan hiányos kontingenciatáblának tekintjük, ahol az adathiányos 
cellában szereplő értéket igyekszünk megbecsülni (Wickens 1993). A listák közötti 
összefüggést egy loglineáris modell illeszkedésével fejezzük ki. E modell alapján 
számolható ki az a szám, ami az egyik listán sem szereplőkre vonatkozó becslés 
értékét fejezi ki. (Ha például a listák száma három, a kontingenciatáblának 8  cellája 
van, négy lista esetén a cellák száma 16.) Esetünkben az üres cella azon hajléktalan 
emberek számára fog utalni, akik egyik listán sincsenek rajta. A számításokhoz a 
GL1M statisztikai modellezési csomagot használtuk (Payne 1986).

Adatok
Az alkalmazott definíciók

A Bevezetésben már említettük a meghatározás problémáját, ami egy hajléktalan 
populáció méretének megbecslésekor vagy egy abból származó minta vételekor 
adódik. Magyarországon Győri Péter (1990: 305) két csoportot különböztetett meg: 
„a ténylegesen hajléktalanokat és ... a hajléktalanság fenyegetésének árnyékában 
élőket.” Meghatározása szerint a ténylegesen hajléktalanok „azok az emberek, akik 
számára nincs biztonságos és biztos, viszonylag megbízható megoldása a lakhely 
problémájának.”
1993. évi szociális törvény szerint két meghatározás létezik:
1. Hajléktalan az, akinek nincs bejelentett állandó lakhelye, vagy bejelentett állandó 

lakhelye a hajléktalanok számára biztosított egyik intézményben van.
2. Hajléktalan az, aki az éjszakákat köztereken vagy az életvitelre alkalmatlan he

lyeken tölti.
Vizsgálatunkban a hivatalos definíciók mellett az önmeghatározást is besorolási 
kritériumként használtuk: hajléktalanként definiáltuk azt, aki önmagát hajléktalan
ként határozta meg. Ezt a kritériumot használtuk a hólabda-mintában és a „ Tuber
kulózis (TBC) program''” (Dávid, Oross és Vecsei 1998) résztvevőinek listáiból 
összeállított adatsorban. 1996 óta a TBC-program keretében a legtöbb résztvevő6 7 

válaszolt kérdőívünk kérdéseire. A kérdőív közepe táján megkérdeztük tőlük, hogy

6 Ez egy 1996-ban elindított, a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat által koordinált és a Soros 
alapítvány által támogatott program, melynek célja a hajléktalanok tüdőszürése.

7 A kérdőívek kitöltésével és a résztvevők megvizsgálásával egyaránt megbízott szociális 
munkásoknak -  különösen a program kezdeti időszakában -  nem volt idejük mindkét feladat 
elvégzésére. Mivel a program elsődleges célja a szűrés, ilyen esetekben a kérdőív kitöltése 
elmaradt.
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hajléktalannak tartják-e magukat. Ha a résztvevő válasza „nem” volt, abbahagytuk a 
kérdezést, azok aránya, akik nem-hajléktalanként határozták meg magukat, körül
belül 3% volt. A kutatások idején minden válaszadó Budapesten tartózkodott.

A hólabda-adatsor

Az 1997-es kérdőívben az alábbi hólabda-kérdést tettük fel: „Hány hajléktalan sze
mélyt ismer teljes nevén? Kérjük, sorolja fel őket!” Kutatásunkban nem alkalmaz
tunk további megkötéseket a kapcsolat meghatározását illetően. A közöttük fennálló 
kapcsolat típusára is rákérdeztünk: úgyis mint barát, társ vagy ismerős. 1997-ben 
1753 személy vett részt tüdőszürésen, közülük 1435 személy vett részt a felmérés
ben. A hólabda-adatsorhoz 14048 kérdőívet használtunk fel. Mivel ez a csoport nem
csak a nem-hajléktalan populációtól9 különül el, hanem belsőleg is meglehetősen 
szegregált, eleve alacsony volt azok aránya (39%), akik meg tudtak említeni más 
hajléktalan személyeket. A saját céljainkra felhasználható adatok között ez az arány 
még alacsonyabb volt: a válaszadók mindössze 29 százaléka tudta teljes nevén meg
nevezni az általuk megjelölt személyeket. A teljes mintában szereplő válaszadók 
átlagosan 0,82 (szórás = 1,46) személyt neveztek meg. Ez az arány 2,4 (szórás = 
1,57) volt azok között, akik legalább egy másik hajléktalant meg tudtak nevezni. A 
nők aránya az összes válaszadó között 9% 10 volt, azok között pedig, akik legalább 
egy személyt meg tudtak nevezni, 8 %. A felmérés időpontjától függetlenül a válasz
adók által felsorolt személyek nagy része ugyanazokról a helyekről került ki, mint 
ahol maguk a válaszadók is rendszeresen felbukkannak, vagy ahol az éjszakákat 
töltik; előfordult, hogy ugyanazon a helyen megtalálható két ember egymást nevezte 
meg, még akkor is, ha megkérdezésük között hat hónap telt el. Ez valószínűleg azt 
jelenti, hogy a hajléktalan emberek között fennálló kisszámú kapcsolatok főként 
azon szállók, menhelyek és ingyenkonyhák körül szerveződnek, ahol ezek az embe
rek napjaikat és éjszakáikat töltik. Az ilyen szálláshelyek -  főként a menhelyek -  
elvileg arra szolgálnak, hogy ideiglenes, nem pedig hogy „állandó” lakóhelyet nyújt
sanak a kliensek számára. A fluktuáció viszonylag alacsony aránya egyrészt meg
erősíthet bizonyos kapcsolatokat, másrészt azonban hátráltathatja az új kapcsolatok 
kialakítását.

A hajléktalanok kapcsolataiban érvényesülő klaszterhatásból két következtetést 
vonhatunk le:
1. Kezdeti mintánkban nem garantálhatjuk a válaszadók és az általuk megnevezettek 

függetlenségére vonatkozó feltevésünket.
2. Bár a minta mérete a szükségesnél jóval nagyobb" volt, és a kérdezés 11 eltérő 

helyszínen1-, az év során 30 különböző alkalommal folyt, mégis elképzelhető,

8 31 kérdőívet nem lehetett azonosítani.
A vizsgált populáció 38 százalékának nincs senkije, akihez fordulhatna, 23 százalékuk adott 
esetben kizárólag nem-hajléktalan személyhez fordul.

10 Ez körülbelül a szokásos arány. A felmérések helyétől függően ez az arány 9-22% között 
mozog.

1 Ahogy már korábban említettük, a minta méretének nagyobbnak kell lennie, mint a teljes 
népesség négyzetgyöke, tehát hozzávetőleg 200 személy elegendő lett volna.
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hogy eljárásunkkal alábecsüljük a populáció nagyságát, mivel létezhetnek olyan 
csoportosulási pontok, amelyeket nem vizsgáltunk, és amelyek semmiféle kap
csolatban nem állnak az általunk vizsgált helyszínekkel.

• A fogás-visszafogás adatsor

Ehhez az eljáráshoz -  amint azt már fentebb említettük -  ugyanazon népesség két 
vagy több alkalommal történő, független megfigyelése (listája) szükséges. Kutatá
sunk céljára sikerült két különböző megfigyelés eredményeihez hozzáférnünk, és 
egyazon módszer felhasználásával két becslést adnunk.

A legnagyobb nehézséget a listákon szereplő személyek azonosítása jelentette. 
Sok esetben a hajléktalanok nem tudnak szabályos személyigazolványt felmutatni; 
vagy számos személyazonossági dokumentummal rendelkeznek, vagy eggyel sem. 
Ez azt jelenti, hogy valaki esetleg több különböző néven is megjelenhet ugyanazon 
és/vagy a többi listán.

A nevek megtöbbszöröződésének elkerülése érdekében a hajléktalanokat teljes 
nevükön kívül édesanyjuk neve, születési idejük és helyük alapján azonosítottuk. 
Azok a személyek, akik több különböző név alatt jelentek meg, általában csak egy
két betűt, vagy esetleg egyetlen azonosítót változtattak meg. Az esetek többségében 
észrevettük ezeket a „módosításokat”, bár természetesen elképzelhető, hogy néhá- 
nyan még mindig kétszer szerepelnek a listán.

Amint azt már fentebb említettük, két adatsort használtunk, és mindkettő három 
különböző listából állt.
1. Az egyik adatsor azon hajléktalanok listáit tartalmazza, akik a „Tuberkulózis 

(TBC) program" keretében egészségügyi szűrésen vettek részt valamikor a há
rom egymást követő év alatt (1996-tól 1998-ig):

—» 1996-ban 2030 különböző személy esett át a szűrésen,
—» 1997-ben 1753 különböző személy esett át a szűrésen,
—> 1998-ban 1724 különböző személy esett át a szűrésen.

1997 óta a TBC-szürés egy speciális buszban történik, az év minden hetén kétszer. 
A szűrési helyszínek között menhelyek, szállók, ingyenkonyhák és közterületek is 
szerepelnek. 1998 óta ugyanazon személy évente kétszer is részt vehet a szűrésen, 
ha a két szűrés időpontja között legalább hat hónap az eltérés.
2. A másik adatsor az 1996. évi három listából áll:
—> azok névsora, akik részt vettek a „Tuberkulózis (TBC) programban” (2030 név), 
-> azok névsora, akik legalább egy éjszakát töltöttek a Fővárosi Szociális Központ 

és Intézményei által üzemeltetett szállók valamelyikében (715 név),
—> azok névsora, akiket bármely okból kifolyólag kezeltek Budapest legnagyobb 

sürgősségi kórházában (174 név).

A számok minden esetben a teljes évre vonatkoznak.

" Ezek között voltak nappali menhelyek, nyilvános helyek és szállók.de kizárólag Budapest 
területén.
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Eredmények

A budapesti és a magyarországi hajléktalan populáció nagyságára 
vonatkozó becslések

A definíciókhoz hasonlóan, a hajléktalan népesség nagyságával kapcsolatos becslé
sek is eltérőek. Utasi Ágnes becslése szerint 1987-ben az otthonnal nem rendelkező, 
illetve máshol lakó személyek száma 30000 és 60000 között volt. 1989-ben Győri 
Péter úgy becsülte, hogy 200000 személyt fenyeget a hajléktalanná válás veszélye. 
Saját számításainak alapjául az 1980-as népszámlálás szolgált. Az Egészségügyi 
Minisztérium „krízis-csoportjának” állítása szerint 1993-ban 10000 tartósan hajlék
talan, továbbá 20-30000 potenciálisan hajléktalanná váló személy élt az országban. 
1994-ben a Menhely Alapítvány 10000-es nyilvántartása alapján a budapesti haj
léktalanok számát 25000 körülire becsülték. Tudomásunk szerint a tényleges számra 
vonatkozóan a mai napig nincs hivatalosan elfogadott adat.

A hólabda-becslés

Eredeti mintánk 1404 személyből állt, akik az első hullámban 426 nevet említettek 
(a részletekkel kapcsolatban lásd az 1. mellékletet). A Frank és Snijders (1994) által 
ajánlott becsült értékek közül mi а у,- értéket alkalmaztuk, amelyet a szerzők is előny
ben részesítenek. Esetünkben a becslés eredménye 3444, a standard hiba értéke 167.

Fentebb már említettük, hogy a hajléktalanok kapcsolatainak sajátos strukturáló 
hatása miatt ez a szám valószínűleg elmarad a tényleges adattól. Ezen hipotézis 
tesztelése érdekében eredeti adatsorunkat a 1 1  különböző mintavételi helyszín sze
rint újrastrukturálva módosítottuk. Az eredmény alátámasztani látszik feltevésünket: 
ebben az esetben az általunk kapott becslés vs = 4097, a standard hiba 269 (1. mel
léklet), ami lehet, hogy még mindig alábecsüli a tényleges adatot.

A fogás-visszafogás becslések

Az eljárás során használt két adatsor leírására a fentiekben került sor. 
A. Az /. adatsor három listából állt.

I. táblázat
Az 1996, 1997 és 1998 során TBC- szűrésen átesett hajléktalanok megoszlása

A szűrések időpontja N
1996 1997 1998

0 0 1 1018
0 1 0 1194
0 1 1 372
1 0 0 1581
1 0 1 262
1 1 0 115
1 1 1 72
0 0 0 -
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Az I. táblázatban látható mátrix egy hiányos háromdimenziós kontingencia táblának 
tekinthető. Az N-értékek az 1996, 1997 és 1998-ban szűrésen átesett személyek 
számának megoszlását mutatják: azon hajléktalanok száma például, akik kizárólag
1998-ban vettek részt a szűrésen, 1018 volt (3. sor). 1996-ban 2030, 1997-ben 1753, 
míg 1998-ban összesen 1724 személy esett át a szűrésen.

Loglineáris modelleket illesztve a fenti adatsorra meg tudjuk becsülni azon haj
léktalanok számát, akik nem szerepelnek ezeken a listákon, vagyis azok számát, akik 
a 8. sorban szerepelnének, ahol a mátrixban három 0 érték található.

A fenti adatsor alapján az egyik listán sem szereplő hajléktalanok becsült száma 
12345, 8654-től 17610-ig terjedő konfidencia-intervallum mellett (a részletekkel 
kapcsolatban lásd a 2. mellékletet). Azt mondhatjuk tehát, hogy az 1996-1998 kö
zötti időszak bármely évét tekintve a teljes hajléktalan populáció nagysága a becslés 
alapján hozzávetőleg 17000l3-re tehető.

В. A 2. ada tso r szintén három listából állt, melyek mindegyike 1996-ból szárma
zó neveket tartalmazott.

2. táblázat
A hajléktalanok megoszlása a három 1996-os listán

Források N
TBC-szűrés Szálló Kórház

0 0 1 108
0 1 0 436
0 1 1 32
1 0 0 1758
1 0 1 25
1 1 0 238
1 1 1 9
0 0 0 -

A három 1996-os listán a hajléktalanok megoszlása meglehetősen különböző. Az 
átfedés kisebbnek tűnik, mint az előző adatsorban. Az adatsor ezen jellegzetességére 
utalnak a loglineáris modell végső becsléseinek standard hiba értékei is: ezek 0,4 
körüli értéket vesznek fel a logaritmikus skálán (a részletekkel kapcsolatban lásd a 3. 
mellékletet).

A hajléktalanok számára vonatkozó, loglineáris modellnek a fenti adatsorra tör
tént illesztésével nyert becslésünk 3913, 1605-től 9545-ig terjedő konfidencia-inter
vallum mellett. Az így kapott becslés alapján állíthatjuk, hogy 1996-ban a teljes haj
léktalan populáció létszáma 6500 körül volt.

13 Ez a nyolc sorban szereplő szám összege: 1018+1194+372+1581+262+115+72+12345 
= 16959. amit a nagyfokú bizonytalanságot szem előtt tartva kerekítettünk.
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Végül szeretnénk bemutatni a hajléktalan populáció 1996 és 1998 közötti méretére 
vonatkozó becsléseinket, melyek saját számításaink, valamint egyéb rendelkezé
sünkre álló statisztikai adatokon alapulnak. Az eredmények figyelembevételével 
becslést fogunk adni a hajléktalanok 1999. évi számára nézve.
Kétfajta statisztikát használtunk:
1. A hajléktalanok rendelkezésére álló helyek együttes száma Budapesten. Ebbe 

beleértendők például a menhelyek, a szállók, valamint a speciális rehabifitációs 
központok és osztályok. Ezen adatok szerint 1996-ban mindösszesen 3410, 1997- 
ben 3578, 1998-ban 3632, 1999-ben 3726 hely állt rendelkezésre. (Ez a szám 
változhat az év végéig.)

2. Két, 1997-ben és 1998-ban lefolytatott vizsgálat révén statisztikai adatokkal ren
delkezünk arra nézve, hogy a „belépők” milyen arányban váltak hajléktalanná a 
kérdezés évében. 1997-ben ez az arány 12% volt, 1998-ban 11%. Mivel jóformán 
semmit nem tudunk azok arányáról, akik képesek tartósan14 * reintegrálódni a tár
sadalom főáramába, és mivel nem rendelkezünk a hajléktalanok Budapest és az 
ország más területei közötti fluktuációjának mértékére vonatkozó adatokkal, fe
lettébb nehéz becsléseket tenni bármely számokban kifejezhető rövidtávú vagy 
térbeli növekedés, illetve csökkenés bekövetkezésre nézve. Általánosságban azt 
mondhatjuk, hogy a „belépők” száma valószínűleg magasabb, mint a „kilépők” 
száma13, következésképp a hajléktalan populáció további növekedése várható. 
Bár minden évben nő a rendelkezésre álló helyek száma, ez valószínűleg nem ké
pes követni a populáció tényleges növekedését és igényeit.

3. táblázat
A hajléktalanok rendelkezésére álló helyek együttes száma Budapesten, 
valamint az 1996 és 1998 közötti hajléktalan populációra vonatkozó becslések

1996 1997 1998
A hajléktalanok rendelkezésére álló helyek együttes 
száma Budapesten

3410 3578 3632

Hólabda-becslés 4097

1'ogás-visszalogás becslés
2. adatsor 6519
1. adatsor 16959

A 3. táblázatból kitűnik, hogy a hólabda-becslés és a hozzáférhető helyekre utaló 
számok közötti különbség nem különösebben nagy. Lehetséges, hogy a hajléktalan 
kapcsolatok vélelmezett strukturáló16 karaktere oly módon befolyásolta a hólabda- 
mintát, hogy a becslés leginkább azon hajléktalanok számára utal, akik „stabil”, ál

14 Gyakran előfordul, hogy a hajléktalan személy barátainál vagy rokonainál lakhat néhány 
hétig, majd ismét visszakerül egy menhelyre vagy szállóba.

14 Azon személyek száma, akik elhaláloznak, illetve tartósan képesek reintegrálódni.
6 Lz azt jelenti, hogy az emberek általában azokat ismerik, akik ugyanazon a helyen töltik 

nappalaikat és éjszakáikat, mint ők maguk. A más hajléktalanokat is ismerők aránya azok 
között a legmagasabb, akik éjszakáikat a legállandóbb alvóhelynek számító szállókban töl
tik.
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landó hellyel rendelkeznek. A „hely-faktor” miatt hólabda-becslésünk valószínűleg 
alulbecsli a hajléktalanok teljes számát, kimaradnak belőle azok, akik átmeneti élet- 
lehetőségeik miatt válnak elszigetelté.

Annak érdekében, hogy megbízhatóbb becsléshez jussunk a hólabda-mintavételi 
eljárással, úgy gondoljuk, a vizsgálat helyszíneit még körültekintőbben kellene meg
választani. Nem csak a különböző (kvázi-fuggetlen) helyszínek száma fontos, in
kább a helyszínek típusa számít. Példának okáért, az ezen módszert alkalmazó jövő
beni vizsgálatoknak mondjuk kórházakban kellene mintát venniük, ahol annak esé
lye, hogy a hajléktalanok függetlenek egymástól, nagyobb, mint egy menhelyen 
vagy egy ingyenkonyhán.

A hólabda-módszerrel és a fogás-visszafogás módszerrel nyert becsléseinket 
összehasonlítva eltérést találunk a hólabda és egyrészt a második, másrészt az első 
adatsor között. Az eltérést megmagyarázhatja, hogy az első adatsorban más minta
vételi eljárásokat alkalmaztunk: a hajléktalanok, úgy tűnik, ügyeltek arra, hogy az 
1996-tól 1998-ig terjedő évek legalább egyikében átessenek TBC-szűrésen. Ez egy 
3-faktoros interakciót mutató loglineáris modellt feltételez, ami nem tesztelhető a 
hiányos kontingencia-táblából. Az ezen évek alatt egyáltalán nem ellenőrzött haj
léktalanok száma tehát alacsonyabb, mint ami a loglineáris modell alapján várható. 
Az alacsonyabb értéket részben a hajléktalan populáció fluktuációja is eredményez
heti: az illetők megjelenhettek a szűrővizsgálaton, azután elhagyták Budapestet, 
majd újra felbukkantak a következő évek valamelyikében.

Az 1999. évi budapesti hajléktalan populáció méretére vonatkozó becslésünket az 
alábbi eredményekre alapozzuk:
1. A hólabda-becslés alulbecsüli a tényleges értéket a kezdeti mintában érvényesülő 

klaszter-hatás miatt.
2. A második adatsorra épülő fogás-visszafogás-becslés eredményezte a legmaga

sabb értéket a legnagyobb konfidencia-intervallum mellett: mivel a második táb
lázatban szereplő értékek némelyike nagyon alacsony (egy esetben például 9), ez 
statisztikai pontatlanságokhoz vezethet.

3. Az első adatsorra épülő becslés egy hároméves időszakra vonatkozik, ahol is az 
egyes évekre várt értékek valószínűleg szintén alulbecsültek.

Figyelembe véve becsléseinket és a rendelkezésünkre álló statisztikai adatokat, fel
tesszük, hogy a hajléktalan populáció növekszik. Ha ezen növekedés átlagos üteme 
1996-tól kezdődően legalább évi 10%, képesek vagyunk egy megközelítő becslést 
adni a hajléktalan populáció 1999-es méretére vonatkozóan. Számításaink szerint ez 
a szám 8000 és 10000 közé esik Budapesten.

Következtetések

Nagyon figyelmesen és óvatosan kell eljárnia annak, aki a hajléktalan populáció 
méretének megbecslésére tesz kísérletet. Ez egy igen ellentmondásos terület, ahol 
nem léteznek szigorúan meghatározott irányvonalak, számos egyaránt helyesnek és 
igaznak tűnő, hivatalos és nem-hivatalos vélemény és változat verseng egymással. 
Politikusok, szociális munkások és tudósok véget nem érően vitatkozhatnak a szá
mokon anélkül, hogy valaha is konszenzusra jutnának.
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Két, statisztikai eljárásokra épülő, Magyarországon korábban még nem alkalma
zott módszert használva egy új, a többitől eltérő szemszögből igyekeztünk megkö
zelíteni a kérdést. A módszerek segítségével három értéket kaptunk. A becslési eljá
rások és a többi rendelkezésünkre álló statisztikai adat segítségével megkíséreltük 
megbecsülni a budapesti hajléktalan populáció 1999. évi tényleges méretét.

Reméljük, ez a kutatás csupán a kezdet. ígéretet kaptunk, hogy új, az előzőektől 
eltérő adatokhoz fogunk hozzáférni, amelyekkel a jelenleg rendelkezésre álló becsült 
értékek könnyedén összehasonlíthatók lesznek, illetve, hogy módszereinket nemcsak 
a budapesti, hanem az országos hajléktalan populáció méretének becslésére is al
kalmazhatjuk

A 3 melléklet a SNOWBALL és a GLIM programok eredményeit tartalmazzák.

1. melléklet
A populáció méretének becslése 0 . Frank & T.A.B. Snijders, Estimating the size of hidden 
populations using snowball sampling című tanulmányában alkalmazott módszerének felhasz
nálásával.
Az itt alkalmazott jelölések megegyeznek a programban használtakkal.

Jelen alkalmazás:
A válaszadók és az általuk megnevezett személyek sorszáma 1 és 3000 között lehet csak.
Az eredeti minta maximális mérete 1500.
Az egy főre eső említések száma legfeljebb 20.
A futtatási korlátok kiszélesítése a megfelelő állandóknak a Turbo Pascal forráskódban eszkö
zölt megváltoztatásával és újrarendezésével érhető el.

i. A snij2.dat file-ból beolvasott adatok.

Statisztika
n 1404 a kezdeti mintában szereplő személyek száma 
m 426 a hólabda első hullámában szereplő személyek száma 
r 389 az eredeti mintában szereplő kapcsolatok száma 
s 498 az eredeti minta és az első hullám közti kapcsolatok száma
к 293 az eredeti mintában szereplő azon személyek száma, akiket legalább

egy másik személy említett az eredeti mintából

becsült értékek 
v 1 3200.1
v 3 3129.4
v 5 3443.9

Standard hibák (j = jackknife, m = modell-alapú);
(a modell-alapú standard hibák gyakorlati értéke általában kétséges).
s e j m 121.5
s e j j 172.8
se_3 m 80.4
s e j .1 129.6
s e j j 167.1
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ii. A c j l .d a t  file-ból beolvasott adatok.
Statisztika
n 1331
m 391
к 188
s 477
r 329

Becsült értékek 
V2 1 3259.3
V2_3 2980.6
V2_5 4097.1

Standard hibák (j = jackknife, m = modellalapú);
(a modell-alapú standard hibák gyakorlati értéke általában kétséges).
s e j  m 138.2
s e j  j 167.8
se 3 m 81.0
s e j  i 118.3
s e j  j 268.9

Zárómegjegyzéseikben Frank & Snijders (1994) a v J  és v_5 becsült értékeket részesíti 
előnyben, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra. hogy a v J  torzíthat.
Abban az esetben, ha a v J  és v_5 nagyon eltérő eredményeket hoz, a v J  nem tekinthető 
megbízhatónak.

3. melléklet
|o] GLIM 3.77 update 1 (copyright) 1985 Royal Statistical Society, London 
|i] ? Simíts 7$
[ i ] '? $var countS 
[i] ? $var 11 12 13$
|i] ? Sdata 11 12 13 countS 
[i] ? Sdinput 11S
[i] F ile name? tbc9698.dot
[ij?
[o]

Slook 11 12 13 countS
L1 L2 L3 COUN

Lo] 1 0.000 0.000 1.000 1018.00
[0] 2 0.000 1.000 0.000 1194.00
lo] 3 0.000 1.000 1.000 372.00
[0] 4 1.000 0.000 0.000 1581.00
|0 | 5 1.000 0.000 1.000 262.00
[0| 6 1.000 1.000 0.000 115.00
föl 7 1.000 1.000 1.000 72.00
[i| ? $yva countS 
fi] ? Serr p$
[i] ? Sfactor lil 2$
[i] ? Sfactor И2 2$ 
fi] 0 Sfactor li3 2$
[i] ? Scale lil = II + 1$ 
|i] ? Scale li2 = 12 + 1$ 
[íj ? Scale li3 = 13 + 1$ 
[i] ? Síit lil +1Í2 + 1Í3S
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[o] scaled deviance = 242.34 at cycle 4
[0] d.f. = 3
[1] ? $dis eS
loj estimate s.e. parameter
[O] 1 8.704 0.04403 1
[O] 2 -1.445 0.04049 LI 1(2)
Lo] 3 -1.624 0.04063 LI2(2)
[O] 4 -1.644 0.04067 LI3(2)
[0] scale parameter taken as 1.000
[1] ? $fit + li!.li2$
[o] scaled deviance = 88.579 (change = -153.8) at cycle 3 
fo] d.f. = 2 (change = -1 )
[i| ? $fit+  lil.li3$
[o] scaled deviance = 58.929 (change = -29.65) at cycle 4
[0] d.f. = 1 (change = -l )
[1] ? $fit + Ii2.li3$
[o] scaled deviance = 3.251e-l 1 (change = -58.93) at cycle 4
fo] d.f = 0 (change = - 1 )
[i] ? 
[0]

Sdis e$
estimate s.e parameter

fo] 1 9.421 0.1776 1
fo] 2 -2.055 0.1758 LI 1(2)
[0] 3 -2.336 0.1752 LI2(2)
|o | 4 -2.495 0.1748 LI3(2)
to] 5 -0.2850 0.1462 Lil(2).LI2(2)
fo] 6 0.6979 0.1616 LI 1(2).LI3(2)
[O] 7 1.329 0.1644 LI2(2).LI3(2)
[o] scale parameter taken as 1.000 
|i] ? Scale %exp(9.421)$
[o] 12345.
| i |  ? Scale %exp(9.421 + (2*0.1776))$
[o] 17610.
li] ? Scale %exp(9.421 -(2*0.1776))$
[o] 8654.
[ij ? SstopS

3. melléklet
[0] GLIM 3.77 update 1 (copyright) 1985 Royal Statistical Society, London 
[ i] ? Sunits 7$
[ i] ? $var counts
I i] ? $var 11 12 13$
fi] ? Sdata II 12 13 countS
[1] ? Sdinpul 1 IS
[i] File name? tbc963.dot 
[i] ? Slook 11 12 13 counts
fo] LI L2 L3 COUN
[0] 1 1.000 1.000 1.000 9.000
[O] 2 1.000 1.000 0.000 238.000
[O] 3 1.000 0.000 1.000 25.000
|0] 4 1.000 0.000 0.000 1758.000
|0] 5 0.000 1.000 1.000 32.000
[O] 6 0.000 1.000 0.000 436.000
[O] 7 0.000 0.000 1.000 108.000
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[i| 9 $yva countS 
[i] ? Serr p$
[i] ? Sfactor lil 2$
[i] ? Sfactor Ii2 2$
[i].? Sfactor N3 2$
[i] ? Scale lil = 1 1  +  1 $
[i] ? Scale li2= 12+ 1$
[ij ? Seale Ii3 = 13+1$
|i| ? Síit lil +1Í2+H3S
[o] scaled deviance = 37.316 at cycle 4
[0] d.f. = 3
[1] ? Sdis e$
[O] estimate s.e parameter
[O] 1 8.138 0.07391 1
[O] 2 -0.6781 0.07042 LI 1(2)
[0] 3 -2.006 0.06305 LI2(2)
[0] 4 -3.516 0.08880 1.13(2)
[O] scale parameter taken as 1.000
[i] ? $ fit+  IÍ1.H2S
[0] scaled deviance = 36.126 (change = -1.191) at cycle 4 
[o| d.f. = 2 (change = -1 )
[1] 9 $fit +1Í1.IÍ3S
[o] scaled deviance = 5.2150 (change = -30.91) at cycle 3
[0] d.f. = I (change =-1 )
[1] ? Sfit + Ü2.N3S
[oj scaled deviance = 0.000000000 (change = -5.215) at cycle 5
[o] d.f. = 0 (change = -11 )
lil ? 
|0 |

Sdis e$
estimate s.e. parameter

|0) 1 8.272 0.4457 1
[O] 2 -0.8001 0.4451 LI 1(2)
M 3 -2.194 0.4432 LI2(2)
[Oj 4 -3.590 0.4352 1.13(2)
lo] 5 0.1947 0.4377 LI 1(2).1,12(2)
[O] 6 -0.6631 0.3858 LI 1 (2).LI3(2)
[0] 7 0.9780 0.3948 LI2(2).LI3(2)
[o] scale parameter taken as 1.000
| i | ?  Scale %ex-p(8.272)$
[0] 3913.
fi] ? Scale %exp(8.272 + (2*0.4457))$ 
fo] 9541.
[1] 9 Scale %exp(8.272 -  (2*0.4457))$
|o] 1605.
[ i I ? SstopS
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MŰHELY

Nagу Réka

REGIONÁLIS FEJLŐDÉS, KÜLFÖLDI TŐKE 
ÉS FEKETEGAZDASÁG A GYŐRI TÉRSÉGBEN*

A kelet-közép-európai szocialista örökségű társadalmak átalakulása a kilencvenes 
években ellentmondásosan alakult. Néhány ország kivételével e társadalmak foko
zatosan megteremtették a társadalmi élet minden területén a demokratikus folyama
tokat és intézményeket, a makrogazdasági mutatók stabillá váltak. Ezzel párhuzamo
san azonban minden esetben megfigyelhető a szegénység növekedése vagy a regio
nális különbségek elmélyülése. A kilencvenes évek elejéig felhalmozott gazdasági 
problémák megoldása társadalmanként eltérő módon ment végbe, egyben a gazda
sági válság kezelése regionálisan eltérő minőségű és mélységű folyamatokat indított 
el. Az átmeneti periódusban átláthatóbbá vált regionális fejlődéssel foglalkozó szer
zők azt hangsúlyozzák, hogy a területi megosztottságoknak mély történelmi és kivált 
társadalmi meghatározottságaik vannak (Kárpáti 1997; Tóth-Keune 2000; Gorze- 
lak-Kuklinski 1992; Castells 1996). A területi differenciálódás egy történelmi fo
lyamat része amely a rendszerváltást követően újra előtérbe került. Ily módon a ré
gió fejlődésében a század során megfigyelhető tendenciák az átalakulás során a nagy 
történelmi változások (Magyarországon pl. a határmódosítások) ellenére is meglepő 
folytonosságot mutatnak (Cséfalvay 1999).

Ezzel párhuzamosan az eltérő regionális gazdasági fejlődés hatással volt olyan te
vékenységekre is, mint a feketegazdaság. Tekintettel arra, hogy az informális gazda
ság szereplőinek tevékenysége leginkább az adott piac szabályozásától függ, nem 
lehet figyelmen kívül hagyni e szabályozás regionálisan eltérő aspektusait. Hasonló 
mértékben lehet meghatározó az adott régió gazdaságtörténeti fejlődése vagy a regi
onális fogyasztási minták alakulása a szocializmus alatt és utána. Mindezek függvé
nyében jelen írás, a regionális gazdasági fejlődés-modellekkel, partikulárisán pedig 
az Észak-Dunántúli régió (Győr) gazdasági-társadalmi fejlődésével kíván foglalkoz
ni. A regionális különbözőségek közül a piaci szabályozás regionálisan eltérő min
táira, a győri térség feketegazdasági jelenségeire koncentrál. Jelen tanulmány tehát a 
győri térség példáján keresztül az eltérő piaci szabályozást és az illegális gazdaság 
regionálisan eltérő vonásait vizsgálja.

A tanulmány az OTKA 20221 számú kutatás (Feketegazdaság: intézményesülés és kor
mányzati magatartás, kutatásvezető: K o vá ch  Im re)  és az MTA Stratégiai Kutatások (Gazda
sági elit-politikai elit, témavezető: K ovách  Im re )  támogatásával készült.
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Joggal feltételezhető, hogy a győri régió gazdasági sikeressége nemcsak a makro
gazdasági mutatókkal fejezhető ki, hanem olyan jelenségekkel is, mint a feketegaz
daság. Feltételezhető tehát, hogy a speciális régiófejlődési folyamatok során a tér
ségben a feketegazdasági tevékenységek az ország keleti részéhez viszonyítva jelen
tőségüket vesztik vagy másként alakulnak. Tanulmányomban a szakirodalom (re
gionális gazdasági fejlődés elméletek, feketegazdaságra vonatkozó elképzelések), 
valamint a győri régió e századi fejlődését is figyelembe véve a helyi illegális gazda
ság (speciálisan a lengyel piac) visszaszorulását vizsgálom. Szem előtt tartva a fe
ketegazdaság szervezettségében, működésében megfigyelhető erős regionális kü
lönbségeket a p artiku lá ris  helyi reg u lá c ió va l foglalkozom, amennyiben ez a régió 
feketegazdaságának visszaszorulását eredményezte. Mivel esettanulmányom az ille
gális gazdaság egyetlen szegmensére figyel, elkerülhetetlen a felhasznált empirikus 
anyag, és a partikuláris helyzet korlátainak kiemelése. A speciális regiófejlődés és a 
feketegazdaság viszonyának vizsgálata mindenképpen kiegészítendő az illegális 
gazdaság más területeinek vizsgálatával, különös tekintettel a térségben erőteljesen 
jelenlevő és a szomszédos Ausztria felé irányuló illegális munkavállalásra. Mivel 
tanulmányom a lokális szabályozás egy adott, specifikus -  az illegális piacozásra 
irányuló -  oldalát elemzi, nem kíván átfogó képet adni a térség feketegazdaságáról, 
inkább a további kutatási szempontok feltérképezését szolgálja.

Gazdasági fejlődés elméletek és a regionális dimenzió 
felértékelődése

A regionális fejlődéssel foglalkozó szakirodalom az utóbbi két évtizedben látványo
san bővült. A kommunista társadalmi berendezkedés bukásával a „nyugati” tudomá
nyos és politikai nyilvánosságban erőteljesen jelennek meg az addig inkább szórvá
nyosan létező globalizációs, újkapitalizmusra vonatkozó diskurzusok. A megválto
zott társadalmi-gazdasági-politikai berendezkedés elméletei pedig magukban fog
lalják a reg ioná lis  dim enzió  felértékelődését is, ezzel egyidejűleg pedig a regionális 
gazdasági fejlődés feltételeivel és korlátáival foglalkozó szakirodalom bővülését. A 
gazdasági szakirodalomban a gazdasági fejlődéssel foglalkozó elméletek a gazdaság 
világméretűvé válásának körülményeit és következményeit vizsgálják. A gazdasági 
növekedés regionális aspektusait csak elvétve érintik, főként a gazdasági fejlődés 
nemzetközivé válásnak, a külföldi működőtőke-áramlást és az általa képviselt nem
zetközi munkaerőpiaci szegmentálódást, illetve a különböző centrum-periféria prob
lémákat vizsgálják.1 Ezen elméleteket egészítik ki azok az elképzelések amelyek a 
régiót már mint komplex társadalmi egységet tekintik, a gazdasági fejlődés motorját 
pedig az adott helyi társadalmak politikai és kulturális viszonyaiban jelölik meg.

Bár a klasszikus fejlődéselméletek az általánosítás különböző szintjein fogalmaz
zák meg elképzeléseiket, esetükben hangsúlyos az a tendencia, hogy a lokális gazda

1 A kilencvenes évekig a gazdasági fejlődés elméletek főként a fejlett ipari gazdaságok és az 
elmaradott, harmadik világbeli gazdaságok közötti egyenlőtlen kapcsolatok problematikájá
ra összpontositottak. Több irányzat is megfigyelhető, közöttük a legfontosabbak az imperia
lizmus elmélete, a függőség elmélete, a fejlődő gazdaságok elmélete és a világrendszer 
szemlélet. Bővebben Hirshéman 1978; Evans 1979; Amir 1976; Meier 1991.
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ságok fejlődését a gazdaság nemzetközivé válásának oldaláról vizsgálják, és főként 
mint a fejlett gazdaságoktól függő harmadik világbeli régiók problémáját tekintik 
(G. Gereffi 1994). A legújabb elképzelések azonban már a fejlett világbeli régiók 
eltérő gazdasági fejlődését is figyelembe veszik, a régiót mint speciális vizsgálódási 
tárgyat tekintik2, a földrajzi termelési specializálódást és a specializált exportot is 
figyelembe véve (Castells-Henderson 1992; Castells 1996). A regionális fejlődés
beli különbségek vizsgálatában sem a klasszikus megközelítés, sem a centrum és 
periféria viszonyrendszerre való építés, sem pedig a multinacionális cégek által 
médiáit külföldi tőkebefektetésekben való részvétel előtérbe helyezése nem adhat 
teljes, kielégítő választ azokra a kérdésekre, amelyek a regionális gazdasági eltéré
sek esetében az utóbbi időben felvetődtek. A klasszikus regionális növekedési el
méletek olyan fogalmakkal dolgoztak, mint a tőke, a munkaerő, a haladás, melyek 
az idők során átalakultak (Rechnitzer 1998). A fejlődéssel foglalkozó elméletekbe 
fokozatosan épült be a nem feltétlenül gazdasági szempontok, mint pl. a belső és 
szociálisan konstruált jellemzők vizsgálata.

Ha a felsorolt jellemzők előtérbe állítását mint kiegészíte tt p e rsp ek tívá t tekintjük, 
úgy a regionális fejlődés olyan előnyökön alapszik, amelyeket egyaránt határoznak 
meg társadalmi és politikai aspektusok. Miután a gazdasági fejlődés nem egyszerűen 
a gazdaságban bekövetkezett modernizációs törekvések eredménye (és ez különös
képpen a regionális gazdasági teljesítmény esetében érzékelhető), szükségszerű az 
empirikus, illetve elméleti vizsgálódás kiegészítése olyan összetevőkkel, mint az 
intézményi infrastruktúra jelenléte és minősége, a társadalmi struktúrák, a jellemző 
kulturális illetve kognitív meghatározottságok, valamint a különböző típusú hatalmi 
elrendeződések.

Zárójelben érdemes megemlíteni a további regionális fejlődésre vonatkozó elmé
leteket, amelyek egyre hangsúlyosabban foglalkoznak a kis- és középvállalkozások 
problematikájával, a termelésben viszont a flexibilitás a kiemelt jellemző. Ez a 
struktúra, a kisüzemi és kézműves hagyományok „reneszánsza” főként a „rugalmas 
termelési régiók” kialakulásában jut egyre nagyobb szerephez (Ch. Sabel 1996). A 
kézműves paradigma mellett szóló elképzelések azt emelik ki, hogy a modell sike
ressége a regionális önállóságban, a gazdasági szerkezet diverzifikált voltában és az 
ön- és mellékfoglalkoztatás kiterjedtségében keresendő. Sikerpéldaként olyan régió
kat említhetünk itt, mint Olaszország északi, déli vagy Németország déli tartomá
nyai. Ezen országrészek közös jellemzője a második világháború után még a nagy
fokú elmaradottság volt, ma viszont vezető szerepet töltenek be az adott ország gaz
daságában. A hosszú távú és rugalmas fejlődési modell kiegészítendő egy sor más 
jellemzővel, mint például a családi vállalkozások jelenléte, a különböző családi 
stratégiák vagy a közösségi szolidaritás. A háztartásoknak és a rokonsági kapcsolat- 
hálóknak ma stratégiai gazdasági szerepük van. Ugyanakkor a társadalmi kapcsola
tok decentralizált volta, a már említett alulról szerveződő gazdasági élet pozitívnak

2 Számos meghatározása létezik a régió fogalmának. Ezek között említhetők azon meghatáro
zások. amelyek a régiót mint dinamikus és folyamatosan átalakuló területi egységet tekintik, 
hangsúlyozva a gazdasági tényezők mellett a politikai és az identitásbeli elemeket is 
(Gorzelak-Kuklinski 1992). Ha régióról beszélünk, lehet szó egy kisebb társadalmi vagy 
nagyobb, több nemzeti határon átívelő egységről (pl. Dél-Kelet Ázsia mint önnálló régió). 
Jelen tanulmány a régiót mint kisebb társadalmi egységet tekinti.
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ígérkezik a helyi erőforrások és innovatív lehetőségek felhasználásában A flexibilis 
termelési rendszer bonyolult társadalmi kapcsolathálókat feltételez, amelyek a csalá
di kapcsolathálózaton és az adott komplex közösségi szolidaritáson alapulnak. Eb
ben az értelemben a mostanig „gazdasági elmaradottság” jellemzőiként számon tar
tott szociabilitástípusok a regionális gazdasági fejlődés motorjaivá válhatnak. A fej
lődés különböző formáinak megértésekor nem lehet eltekinteni olyan társadalmi 
jellemzőktől és kapcsolatoktól sem, amelyeket mindezidáig az „elmaradott régiók”, 
„exotikus csoportok” vagy „informális gazdaságok” tipikus megnyilvánulási for
máinak tekintettek (E. Mingione 1995).

Regionális fejlődés Magyarországon a kilencvenes években

A győri régió gazdasági fejlődésének tárgyalása előtt szükségesnek tartottam nagy 
vonalakban áttekinteni a magyarországi regionális fejlődés kilencvenes évekbeli 
alakulását is. A nagy történelmi változásokon túlmutatóan a regionális különbözősé
gek alakulásához számottevően hozzájárult a globális piaci hatások, a globális tren
dek Magyarországra való átszűrődése. Ennek megfelelően egyrészt léteznek olyan 
régiók, ahol a gazdasági krízis jóval mélyebb, mint máshol, másrészt vannak olya
nok, ahol a gazdasági fellendülés tartós, a munkanélküliség gyakorlatilag minimális 
és a bevételek messze meghaladják az országos átlagot. A kilencvenes évek elején 
mély strukturális válság lépett fel olyan, a szocializmus ideje alatt vezető régiókban, 
amelyek gazdasága főként a nehézipar egy speciális ágazatára épült. A krízis oka 
nemcsak az államszocializmus ideje alatt létrehozott nehézipari telepítés ésszerüt- 
lenségében keresendő, hanem a hagyományos ipari tömegtermelés súlyos válságá
ban, amely a klasszikus értelemben vett ipari övezeteket érintette. A regionális át
alakulás vesztesei általában a régi ipari vidékek, amelyeket elavult voltukra utalva az 
USA-ban a szakirodalom „rozsdatemetőnek” nevez (Cséfalvay 1999). Egyszersmind 
a megváltozott gazdasági környezet függvényében olyan régiók kerülnek vezető 
pozícióba, amelyeknek előnyt jelent az EU-határ közelsége határmenti zónakeres
kedelmet bonyolító vállalkozásoknak, az idegenforgalomnak és a határokat átszelő 
kistérségi munkaerőpiacnak köszönhetően (Kárpáti 1997). Ezzel párhuzamosan a 
hagyományosan idegenforgalomra berendezkedett régiók gazdasága is tartós fejlő
désnek indul.

A megváltozott gazdasági-társadalmi környezethez való alkalmazkodás ott lehe
tett eredményes, ahol nemcsak az infrastruktúra kialakulásának és a magasan képzett 
munkaerő megjelenésének volt meg az esélye, de az innovatív gazdasági klíma, a 
kisüzemi, kisipari tradíciók és vállalkozásorientált önkormányzati szolgáltatások 
jelenléte is biztosított volt. Magyarországon azon régiók válhattak kiemelkedően 
sikeressé, ahol sikerült megteremteni az egyensúlyt a globális (multinacionális cé
gek) és a lokális (hazai vállalkozók érdekeit képviselő szervezetek, önkormányzat) 
érdekek között (Cséfalvay 1999). A fejlődés vizsgálat kiegészített perspektívája pe
dig olyan tényezőkkel is számol, mint a helyi piacra és a befektetési lehetőségekre 
vonatkozó információk (információgazdag környezet), a technológiaátvitel, a szak
oktatás helyzete, a cégek közötti kommunikáció és kooperáció, valamint az alulról 
szerveződő gazdasági kapcsolatok. Mindezek mellett a kisvállalkozások sűrű háló
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zata, az adott régióban megtelepült multinacionális cégek és beszállítóik közötti 
kapcsolat, valamint a régió különböző döntési szerveinek közös fejlesztési stratégi
ája is meghatározó lehet az illető térség fejlődésére nézve. Ily módon a gazdasági 
jellegű meghatározottságok kiegészülnek olyan további adottságokkal, mint a törté
nelmi hagyományok, a kulturális értékek, az infrastrukturális ellátottság vagy a kör
nyezet minősége. Következésképpen léteznek olyan endogén tényezők, amelyek 
befolyással vannak az újdonságokhoz való alkalmazkodási készségre (Rechnitzer 
1993). Mindezek függvényében elmondható, hogy a regionális fejlődéssel foglalko
zó irodalomban az előre meghatározott adottságok fontosságát mindinkább felváltja 
azon endogén tényezők hangsúlyozása, amelyek az adott régió versenyképességét 
erősítik.

Gazdasági fejlődés a győri térségben

Ebben az általános elméleti keretében elhelyezve a Nyugat-Dunántúli régió (Győr 
vezetésével) különleges példája az átalakulóban levő országok regionális fejlődésé
nek. A győri régió gyors fellendülése sikeres kombinációja azoknak az elemeknek, 
amelyeket a különböző regionális fejlődés elméletek említenek. Ha a regionális fej
lődés fö ldra jzi meghatározottságát tekintjük, akkor elmondható, hogy a győri régió 
földrajzi helyzete rendkívül előnyös: fő közlekedési útvonalak metszéspontján he
lyezkedik el; Budapest, Bécs, Pozsony közelsége, valamint a Duna, a Rába és a 
Rábca folyók a huszadik század során mind a város gazdaságilag előnyös helyzetét 
erősítették. A győri régió ipari fejlődése már a múlt század közepén profitált ebből a 
rendkívül előnyös földrajzi elhelyezkedésből. Ha a centrum-periféria viszonyrend- 
szert tekintjük a térség mindig is kiváltságos helyzetben volt. Előnyt jelent a megyei 
jogú városnak az is, hogy kis távolságra több nagyváros található, és aránylag nagy 
népesség él vonzáskörzetében (Magyarország Városai 1996. Budapest: Égisz Kia
dó). Az előnyös földrajzi helyzetnek, az átmenet kezdetekor aránylag kedvező ipari 
struktúrájának a magasan képzett munkaerőnek, valamint a helyi gazdasági-társadal
mi szereplők megfelelő módon összehangolt tevékenységének köszönhetően, a tér
ség képes volt kompetitív előnyöket építeni és az átalakulásban eredményessé válni 
(Tóth-Keune 2000). Ha a város gazdaságtörténetét a huszad ik  szá za d  e lső  fe lé tő l  
kezdődően követjük nyomon, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy már ebben a kezdeti 
periódusban Magyarország vezető ipari régiójává vált, a szállításra, a kereskedelem
re és az ehhez kapcsolódó feldolgozóiparra élezve ki gazdasági potenciálját (Enyedi 
1996; Gyáni 1995). A jelenlegi szembeszökő külföldi érdekeltségnek is mély törté
nelmi gyökerei vannak, a térségben történő első külföldi tulajdonszerzés már a szá
zadfordulón megtörténik, sőt a térséget érintő első iparosítási hullám javarészt az 
osztrák bankok és cégek által közvetített. Néhány ma is tevékeny és meghatározó 
győri nagyvállalat az akkori külföldi befektetés „eredménye”, ezek között említhető 
a Graboplast (alapítási éve 1905) és a Győri Keksz (1905). Általában a külföldi tő
keberuházásoknak nagy szerepük volt a gazdaság modernizációjában. Különösen 
jelentős az osztrák és a német tőkebeáramlás, mely hozzájárult a modern nagyipar 
beindításához és fenntartásához Magyarországon (Komlos 1990).
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A szocialista periódusban a régió fejlődését a központosító tendenciák határozták 
meg. Az addig centrális helyet elfoglaló, nyugati szomszédaival szerves gazdasági 
és kulturális kapcsolatokat ápoló vidékből elhanyagolt, periférikus, a szocialista ide
ológia számára nem kívánt térség lett (Enyedi 1996). A város és a régió a század 
hatvanas éveiben kap újra lendületre, amikor az országos fejlesztéspolitikában válto
zások következnek be. Ezzel egyidőben lassú határnyitás figyelhető meg, amelynek 
következtében fokozatosan beindul a határmenti turizmus, és különböző informális 
gazdasági kapcsolatok épülnek ki a szomszédos osztrák településekkel, A hetvenes
nyolcvanas évek egyben a szolgáltatások iránti igény megnövekedését- és a szolgál
tató szektor fellendülését jelenti. Felerősödik a nyelvtanulás és a szakoktatás fontos
sága. Nem jelentéktelen ebben a perspektívában az sem, hogy a nagy állami válla
latok élére fiatal, dinamikus vezetők kerülnek, akik a nyugati kollegáikkal való kap
csolatrendszer kialakításán és megerősítésén munkálkodnak. A rendszerváltás után a 
helyi gazdaság újraszervezése és revitalizálása nagymértékben függött a privatizá
ciótól, de nem elhanyagolható a külföldi működőtöké nagymértékű beáramlása sem 
(Tóth-Keune 2000).

A külföldi működőtőke beruházások regionális megoszlása

A győri régióban különleges szerepet töltenek be a kü lfö ld i b eru h á zó k , s közülük is a 
legjelentősebbek: a multinacionális cégek. A kizárólag vagy részben külföldi tőkével 
működő nagyvállalatoknak speciális gazdasági szerepük van, és erőteljes befolyást 
gyakorolnak a foglalkoztatási struktúrákra, a társadalmi viszonyokra, a politika és 
gazdaság kapcsolatára. A külföldi beruházások régióbeli eloszlása pedig növeli a 
területek közötti gazdasági különbségeket (Hamar 1999).

A külföldi tőkebefektetések a térségbe főként a kilencvenes évek elején érkeztek, 
addigra Kelet-Európa valamennyi országa megalkotta azokat a törvényeket, amelyek 
a külföldi tőkebefektetések elengedhetetlen feltételei.3 A külföldi befektetéseket 
vizsgáló szerzők többek között azt hangsúlyozzák, hogy Európa keleti felének gaz
daságai a rendszerváltást követően elsősorban tőkehiánnyal, technológiai hiányossá
gokkal és a vállalkozásokat akadályozó környezettel küszködnek. Á külföldi tőke
befektetéseknek nagy szerepük volt e fejlődést gátló tényezők megszüntetésében 
(Mádi 1995). Feltűnő azonban a különböző országok (speciálisabban, különböző ré
giók) közötti egyenlőtlen eloszlás, valamint az évenkénti és ágazatonkénti jelentős 
ingadozás.4

’ Ilyenek a befektetőket védő különböző megállapodások, a kettős adóztatást kizáró egyezmé
nyek. a teljes külföldi tulajdonszerzés és a profitrepatriálás lehetősége. Fontos tényező még 
a tőzsdék megnyílása és a bankrendszerek kétszintűvé válása (Antalóczy 1995),

4 A külföldi tőkebefektetések ágazati megoszlásának változásai: ipar 60% (1993) és 48,5% 
(1997). távközlés 1% és 14%. Az energiatermelés és elosztás az 1995-1996-os privatizáció 
előtt és után: 0% és 12%. Az iparágak közül pedig a feldolgozóipar a domináns (39%). For
rás: KSH. 1999.
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Magyarországon a külföldi működő tőke elsősorban a kilencvenes évek első felé
ben a fővárosban összpontosult.5 Ezt egészítik ki fokozatosan a Nyugat-Magyar- 
országra irányuló befektetések.6

A külföldi tőke egyenlőtlen regionális eloszlásának magyarázatára számos elkép
zelés született. Ezek között említhető az elgondolás, mely szerint a képzett munka
erő iránti kereslet részben magyarázatot nyújt a tőke regionális elhelyezkedésre is 
(Fazekas-Köllő 1998). Ez kiegészítendő azzal a feltevéssel, mely szerint a külföldi 
tőke elsősorban a közlekedés és kommunikáció minél jobb lehetőségeit vette figye
lembe az adott régióban. Nem hagyhatók figyelmen kívül az adott ország (régió) 
jogi keretei sem, a helyi attraktív feltételek megléte illetve a befektetés eszközlése 
esetében a jogi eljárások gyorsasága és hatékonysága. A „sikerrégiók” már korábban 
is erős gazdasággal rendelkeztek, a privatizációs folyamat itt indult be elsőként, ma
gas volt a fogyasztás és az egy főre jutó jövedelem, relatíve jó infrastruktúrával ren
delkeztek. Ugyanakkor a Nyugat-Európához való közelség, a külföldi tőke iránti 
nyitottság, a pénzügyi, üzleti, gazdasági szolgáltatás magasabb színvonala és a ko
rábbi üzleti kapcsolatok erőssége is előnyt jelent a külföldi tőke vonzásában (Árva 
1995).

Az iparral szemben a kereskedelmi beruházások területi megoszlása alapvetően a 
fogyasztói kereslethez igazodott. Ez napjainkban annyiban változik, hogy a nagy 
kereskedelmi befektetők kiegészítik az eddig eszközölt befektetéseiket a vásárlási 
csomópontokkal és a környező országokból származó bevásárlóturizmus székhelyei
vel. Mindenképpen figyelemre méltó az a tény is, hogy a nagy kereskedelmi befek
tetők is Budapesten vagy Nyugat-Dunántúlon kezdik el tevékenységüket, itt vannak 
a logisztikai központjaik is, terjeszkedésük pedig nagymértékben függ a helyi ön- 
kormányzatok rugalmasságától valamint a telekvásárlási lehetőségektől (Árva- 
Dicházi 1998).

Győr-Moson-Sopron megye a magyarországi átalakulás „sikerrégiója”a a külföldi 
tőke, a multinacionális cégek vonzását illetően is. A kezdeti privatizációval eszkö
zölt befektetések mellett Nyugat-Dunántúlra általában a nagy zöldmezős ipari beru
házások jellemzőek.7 A zöldmezős ipari befektetők szempontjai a telephely megvá
lasztásában a következők lehetnek: a nyugati export-piacokhoz való közelség, ipari 
hagyományok az adott térségben (Győr esetében ez nagyon jól megfigyelhető), a 
helyi kormányzati szervek rugalmassága és nyitottsága. De a képzett munkaerő 
megléte, a különböző infrastruktúrák fejlettsége és a szolgáltatások színvonala is 
fontos (Árva-Dicházi 1998).

5 1990-ben az összes vegyesvállalat 58 százaléka és 1991-ben 56% Budapesten működött. 
Forrás: KSH. 1992.

6 A főváros központúság továbbra is megfigyelhető. 1996-1997 között a jegyzett tőke alapján 
egyértelműen a főváros és a közép-magyarországi régió a domináns, őket követi Nyugat- 
Dunántúl. Jegyzett külföldi tőke (milliárd Ft) Budapest és Pest megye 837,9; Nyugat- 
Dunántúl 134,0, amelyből Győr-Moson-Sopron megye 72,0. Forrás: KSH, 1997.

7 Az észak-dunántúli régió a külföldi zöldmezős ipari beruházásokból 1995 végéig 65,5 szá
zalékban részesült, ez 1996 végére már 70%. Ebben a példában az észak-dunántúli régió 
Fejér, Veszprém, Vas, Győr-Sopron és Komárom megyéket jelenti. Újabban a Nyugat- 
Dunántúl külön régióként szerepel Vas, Győr-Sopron és Zala megyékkel (Árva-Dicházi 
1998).
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A külföldi tőkebefektetések stimulatív hatást gyakorolnak a helyi vállalatokra, 
melynek következtében kialakulnak a beszállítói és más típusú kapcsolathálók. Az 
ilyen típusú kapcsolatok megléte ugyancsak jelentős a régió további fejlődését ille
tően, egyelőre azonban nem kielégítő ezen kapcsolatok minősége és mennyisége 
sem. A rendszerváltás során kialakuló nagyarányú munkanélküliségre úgyszintén 
pozitívan hatott a multinacionális cégek „térhódítása”. Ma a térség azon régiók közé 
tartozik, amelyek esetében a munkanélküliek aránya messze az országos átlag alatt 
helyezkedik el.8 A térségben már nincs szabad betanított munkaerő, és a környező 
falvakból való napi bejárásnak is kimerültek a tartalékai. Az egy lakosra jutó bruttó 
hazai termék az országos átlagnál magasabb.9 10 Ennek függvényében az itt élők jöve
delemi viszonyai kedvezőbbek az átlagosnál, és jövedelemelvárásaik lényegesen 
meghaladják a többi régióét és az országos átlagot. Ebben feltehetően a szomszédos 
Ausztria magasabb színvonalú fogyasztási mintái jutnak kifejezésre."1

Feketegazdaság és lokális szabályozás Győrben

Ha abból a feltevésből indulunk ki, hogy a feketegazdaság szerveződésében szintén 
hangsúlyos regionális különbségek fedezhetők fel, érdemes ezt vizsgálni egy olyan 
régió esetében, mint Győr és térsége. A feketegazdaság jelenségeiről született ta
nulmányok (Sik 1997; Czakó 1997) közvetve azok regionálisan eltérő aspektusaival 
is foglalkoznak, és ezen belül az informális beszerzési források régiókénti eltéréseit 
is számon tartják.

Tanulmányomban a győri térség példáján keresztül az eltérő piaci szabályozást és 
a feketegazdaság regionálisan eltérő vonásait vizsgálomi. Joggal feltételezhető, hogy 
Győr térség speciális régiófejlődési folyamatai során közvetve a térségben a fekete
gazdasági tevékenységek az ország keleti részéhez viszonyítva jelentőségüket vesz
tik vagy másként alakulnak. Az illegális gazdaság visszaszorulásában pedig az a 
komplex, több dimenziós folyamat játszott nagy szerepet, amelyet mint speciális 
régiófejlődést jelöltem. Sokoldalú folyamat ez, amelyben a helyi döntéshozó szer
veknek, a külföldi tőkének, a helyi lakosság kognitív, kulturális beállítódásainak 
meghatározó szerepe volt és van jelenleg is. A feketegazdaság visszaszorulását ered
ményezhette a magasabb jövedelmi elvárások alakulása, a magasabb fogyasztási 
szinthez tartozó szomszédos Ausztria fogyasztási „példája” is. A tanulmány első 
részében bemutatásra került regionális elméletek tükrében elmondható, hogy a győri 
régió gazdasági sikeressége több tényezőnek köszönhető. Azonban a multinacionális 
cégek befektetései számottevően járultak hozzá ehhez a fejlődéshez. A győri régió 
feketegazdaságának visszaszorulása (vagy legalábbis az ország keleti részéhez vi
szonyított jelentőségvesztése) a helyi illetékes intézmények hatékony regulációjának

8 A munkanélküliségi ráta 1996-ban 7,3%, az országos átlag ebben az évben 10,6%. 1999-ben 
ez a következőképpen módosul: Győr-Moson-Sopron megye 5,1%, az országos: 10.4% 
(Forrás: KSH munkaerő felmérése).

9 Ha a GDP alakulását tekintjük, akkor elmondható, hogy 1996-ban az itt előállított rész az 
országosnak több mint egytizedét adja, és hogy ez 5 százalékkal több, mint az országos át
lag (Forrás: KSH. 1998). ’

10 A jövedelemelvárások alakulásáról a Kopint Datorg készített kutatást (Hamar 1999).
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fontosságára hívja fel a figyelmet. Mindenekelőtt érdemes azt szem előtt tartani, 
hogy e tényezők nem választhatók el egymástól, szerves egységet, folyamatot alkot
nak, ugyanakkor kölcsönhatásukban is egymást erősítik.

A tanulmány megírásához azon interjúk szolgáltak alapul, melyeket 1999 au
gusztus és 2000 február között készítettem, valamint a győri piac résztvevő megfi
gyelése és a helyi sajtó korabeli számainak áttekintése. Az interjúk szervezésénél azt 
a szempontot tartottam szem előtt, hogy olyan alanyokat kérdezzek, akik többé- 
kevésbé „tanúi” lehettek a lengyel piac és illegális gazdasági tevékenységek vissza
szorulásának a térségben, valamint a helyi döntéshozásban is aktívan részt vállaltak, 
vállalnak. Különös hangsúlyt fektettem arra is, hogy jelenlegi önkormányzati tisztvi
selőket, és a Dunakapu téri piacot működtető vállalkozókat kérdezzek a problémával 
kapcsolatban, olyan személyeket, akiket közvetve vagy közvetlenül érintett és érint 
az addig nagyobb jelentőségnek örvendő piac visszaszorulása.

Ami a fe k e te g a zd a sá g ra  vonatkozó elméleteket illeti, észrevehető, hogy a leg
újabb meghatározások a gazdaság informális karakterére vonatkozóan az állam és a 
civil társadalom közötti viszony milyenségére helyezik a hangsúlyt. Ezáltal az in
formális gazdaságot úgy tekinthetjük, mint a civil szféra válaszát a nem kívánt álla
mi beavatkozásra, vagy túlzott regulációra.

A csak gazdasági szempontokat felvonultató vizsgálatokat ebben a problémakör
ben is kiegészítik a szociológia területéről érkező magyarázatok. A gazdasággal 
foglalkozó diszciplínák közül a szociológia az, amely válaszokat fogalmazhat meg a 
jelenség dinamikájával kapcsolatban, reflektálva a jelenség paradoxon jellemzőire. 
Itt említhetők olyan ellentmondásos helyzetek, mint magának az állami regulációnak 
a szerepe az informális gazdaság fejlődésében és dinamizmusában. A klasszikus 
gazdasági meghatározások az informális gazdaság jellemzői között említik az ala
csony képzettséget és szervezettséget, a családi tulajdon és a családi vállalkozási 
forma domináns jelenlétét, a nem reguláit és kompetitív piachelyzetet, az alacsony 
tőkeigényt, az alacsony produktivitást és felhalmozási készséget. Azonban azok a 
meghatározások, amelyek a feketegazdaság pozitív oldalát emelik ki, mint a popu
láris vállalkozói dinamizmus jegyét, minden olyan gazdasági tevékenységet ide so
rolnak, amelyeket az állam nem szabályoz olyan társadalmi környezetben, ahol a 
hasonló tevékenységek az állami reguláció hatáskörébe tartoznak (Portes-Sassen 
1993). Úgy tűnik, a nyugati kutatók között egyfajta konszenzus kezd kialakulni az 
informális szektor mibenlétét illetően. Ez a konszenzus pedig a nem reguláltságot 
emeli ki: azon tevékenységek vagy gazdasági aktorok tartoznak az informálishoz, 
amelyeknek nem sikerült „csatlakozni” a már meglévő, stabil intézményi szabályo
záshoz, illetve visszautasítják ezek védelmét. Más megfogalmazásban azon jövede
lemszerzési tevékenységek tartoznak ide, amelyek szabályozása nem stabil, amelyek 
minduntalan kisiklanak az állami reguláció hatása alól. Ezek a meghatározások nem 
fogalmaznak meg а-priori ítéleteket arról, hogy mely tevékenységek pozitívak és 
melyek nem, ezt a szerepet az empirikus vizsgálódásra osztják. Azonban kiinduló
pontként szolgálhat, hogy az informális gazdaság nem tekinthető különálló, szigorú
an behatárolt gazdasági tevékenységnek, szoros kapcsolatban áll éppúgy a formális 
gazdaság szférájával, mint bizonyos esetekben az illegálissal. Az átjárhatóság, a 
határok laza volta, a különböző gazdasági tevékenységek közötti kölcsönös függő
ség az, amely ezen elméletekben előtérbe kerül. Ezáltal nem annyira az adott spéci-
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fikus tevékenység tartalmi oldala, hanem a más típusú tevékenységekhez való kötő
dése, illetve e kapcsolat változása meghatározó. Az állami reguláció szerepét tekintő 
elméletek hangsúlyozzák, hogy a túlzott szabályozás nem mindig pozitív egy társa
dalom vagy közösség életében, ugyanis a modern piaci intézmények egyre inkább 
állami reguláción kívüli erőforrások lététől is függnek, a túlzott reguláció pedig az 
adott közösség különböző túlélési stratégiáit fojthatja el (Portes 1996). Az állami 
reguláció hiányának köszönhetően az informális tranzakciók általában a tiszta piaci 
erők játékaként jelennek meg, céljukat tekintve pedig globálissá válnak.

Tehát a piaci reguláció (állami vagy helyi) minden esetben jelen van, a kérdés ez
zel kapcsolatban csak úgy fogalmazható meg, hogy kik azok az aktorok, akiknek az 
érdekében történik mindez. Az informális gazdaság, az informális piac esetében a 
már említett reguláció ugyancsak "döntő fontosságú lehet, amennyiben maga az 
informalitás is mint a szabályozás jelenlétének mértéke, illetve minősége függvé
nyében jelenik meg (Sik 1997). A feketegazdasági tevékenységek regulációjának 
hátterében azon intézmények állnak, amelyeknek mozgásterét közvetve vagy köz
vetlenül sérti az ilyen típusú tevékenységek megléte. Itt említhetők azok, amelyek az 
illegális tevékenységek visszaszorításáért és ellenőrzéséért felelősek (állami ellenőr
ző szervek), de általában a multinacionális cégek és áruházláncok is, amelyeknek 
tevékenysége teljes egészében a legális szférában zajlik, terjeszkedésükben pedig 
akadály lehet a feketegazdaság kiterjedtsége, a feketemunka, illetve a feketekereske
delem (Horváth-Kovách 1999). Az állami reguláció hiánya nem jelenti egyben azt 
is, hogy e tevékenységek nélkülöznek minden típusú szabályozottságot. Hasonlóan a 
formális szférában létrejövő tranzakciókhoz, léteznek piaci viselkedést kanalizáló 
szabályok, amelyek a tevékenység társadalmi beágyazottságától, a kapcsolathálók 
kiterjedtségétől és jellegzetességeitől nagymértékben függenek. Azonban az, hogy e 
tevékenységek többé vagy kevésbé kikerülnek az állami reguláció hatásköréből (a 
piaci „tiszta kéz” győzelme), nem feltétlenül jelenti azt, hogy erősebb gazdasági 
fellendüléssel járna az ilyen típusú tevékenységek elterjedése. Egy stabil jogi keret 
és az informális megállapodások, szerződések hiányosságai, hátrányai következté
ben a hosszú távú befektetés majdnem lehetetlenné válik, ennek következtében pe
dig elmarad a fejlődés is.

A multinacionális vállalatok hatása nemcsak a legfontosabb gazdasági jelensége
ket érinti, hanem közvetve a társadalmi, a politikai, a kulturális viszonyokat is. 
Megnövekedett jelentőségükkel párhuzamosan nő e vállalatok politikai befolyása az 
országos és a helyi politikai döntésekre egyaránt. A nagy gazdasági aktorok jelentő
sen visszaszorítják az állami, illetve a helyi kormányzatok cselekvésének terét, 
amennyiben ezek közvetve vagy közvetlenül érintik a saját tevékenységüket. Érdek- 
érvényesítő potenciáljuk gazdasági erejükből adódóan pedig fokozott jelentősséggel 
bír. Azon gazdasági törvények megalkotása esetében, amelyek alapvetően érintik 
tevékenységüket, sikeresen lépnek fel, a legnagyobb hatásfokkal lobbiznak érdekeik 
érvényesítéséért." Az olyan jogszabályok megalkotásában, amelyek á feketegazda-

A multinacionális cégeket tömörítő képviselet a Nemzetközi Befektetők Magyarországi 
Társasága.
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ság visszaszorítását tűzték ki célul, 12 * 14 a multinacionális cégeket tömörítő érdekkép
viselet hatékonyan léphetett fel a kiszámítható jogrendre hivatkozva (Borboly 1999).

Nem hanyagolhatok el a külföldi befektetések hatására közvetve megnövekedett 
egyéni bevételek sem, amennyiben a különböző fogyasztási javakhoz való könnyebb 
hozzáférést segítik. A helyi gazdaságfejlesztés intézményeinek jól körvonalazható 
szerepük van a feketegazdaság visszaszorításában. A kidolgozott fejlesztési stratégi
ának. a jövőképnek, a helyi civil társadalomnak, illetve a helyi identitásnak és a gaz
dasági és politikai erőknek jelentős szerep jut a regionális gazdaságfejlesztésben 
(Rechnitzer 1998). A felsoroltak pedig közvetett módon hatnak a feketegazdasági 
tevékenységek közösségi megítélésére, a feketegazdaság létében meghatározó loká
lis szabályozásra is.

Győrben a kilencvenes évek elején az újonnan alakult helyi önkormányzat tagjai 
korán felismerik azt, hogy a különböző illegális tevékenységek megjelenése és el
szaporodása kedvezőtlen lehet a régió és a város további megítélésére és fejlődésére 
nézve, ezért ennek érdekében erélyesen fellépnek az ilyen tevékenységek megszün
tetéséért. Ez a fellépés véleményem szerint szervesen illeszkedik a városvezetés 
általános fejlesztési koncepciójába. A helyi vezetés határozott és innovatív elképze
lése a városfejlesztést illetően már a kilencvenes éveket megelőzően találkozott a 
lakossági igényekkel. Ezek között figyelemreméltó helyet foglal el a gazdaság fejlő
désének támogatása.1' A külföldi tőkebefektetéseket illetően a város elöljárói már 
korán szembesültek az ilyen típusú gazdasági problémákkal, ugyanis az első befek
tetés már 1987-ben megtörtént a térségben. Ez a gőnyüi Leier gyár volt. „Itt a térség 
érdeklődött és természetesnek találta, hogy a gazdaság nem lesz elszigetelt, hanem 
lesznek itt külföldi befektetők is"' . „Amit mi érzékeltünk, hogy van egy dinamizáló
dás a gazdaságban, és változások lesznek, új igényekkel". ,,A lakosság döntő több
ségében pozitívan viszonyult ehhez, hisz itt is érezhető volt a válság ” A városi veze
tés megpróbált ezen igényeknek megfelelni. Az egyik ilyen komoly felkészülés és a 
város részéről történő befektetés az ipari park elkészítése volt. Ennek tervei már a 
rendszerváltást megelőzően elkészültek, hosszas tanulmányozás után döntött úgy a 
helyi vezetőség, hogy megpróbálja ezt a típusú, akkoriban újnak számító kezdemé
nyezést. ,,H9-ben volt, amikor komolyan kezdtünk foglalkozni a dologgal: testvérvá
rosi kapcsolatokon keresztül beszereztem ipari park rendezési terveket, próbáltunk 
megismerkedni a dologgal, és háromnegyed éves munka után úgy döntöttünk, hogy a 
város beleitgrik ebbe a beruházásba, próbáltuk tudatosan alakítani a város dolgait”. 
A rendszerváltást követően azonban az előbb elkészített ipari park tervével, akár 
más korábbi tervekkel kapcsolatban nagyfokú bizalmatlanság ébredt és e bizalmat
lanság miatt egészen 1993-ig húzódott az ipari park megépítése. „Ennek ellenére a

12 Mint a személyi jövedelemadóról, az áfáról, a társasági adóról, a jövedéki termékekről, a 
munkaügyi ellenőrzésről és a társadalombiztosítási hozzájárulásról szóló törvények (Bor- 

, boly 1999).
1 ’ Győr Általános Rendezési Terve prioritásként kezeli a gazdaság fejlődésének támogatását, 

a gazdasági környezet javítását. Mindemellett kiemelt helyet kap a város régióban betöltött 
központi szerepének erősítése, az oktatás javítása -  Győr legyen egyetemi város a városi 
környezet kiemelt védelme, a hagyományőrzés és a lakáskérdés kezelése.

14 A városfejlesztésre, a multinacionális cégekhez való viszonyulásra vonatkozó információm 
G yőr város főépítészétől származnak.
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győri ipari park volt az első ilyen létesítmény az országban. Ezzel a város vállalta a 
kockázatot, mert több mint százmilliót belerakott, a közművek és utak kiépítésével. 
Az akkori divatos gazdaságpolitikának megfelelően a középvállalkozásokra mére
teztük, de később kibővíthetővé vált a nagyobb betelepülök számára is. ” Kezdetben 
problémás volt és úgy tűnt, hogy az ipari park megépítését ellenzőknek van igazuk, 
ugyanis ,,nem jöttek a vevők”, de a helyi Győri Keksz (a United Biscuits) kitelepülé
sével beindult a park betelepítése. A város gazdasági életébe hozott új színt az Audi 
telephelyének ideköltözése is. Ennek a döntésnek a hátterében „ is a korábbi időszak 
eredményei" állnak. ,,A Rába felvilágosult iparmágnás vezetője már 86-ban egy 
nagycsarnok építését tervezte el, és még nem tudta pontosan, hogy mit fog gyártani, 
ez lehetett volna egy óriási bukás is, annak is tűnt eleinte, mert a rendszerváltásra 
leállt ez a félkész óriási értékű csarnok építése. ” A csarnok jelenleg az Audi telep
helyeként szolgál. Az Audi befektetési döntése mellett szólhatott ez a nagy értékű, 
félkész ipari csarnok, de az is, hogy a városban volt egy jelentős hasonló ipari kultú
ra. A rendszerváltást megelőzően épített félkész csarnok terve pedig az akkori helyi 
gazdasági szereplők innovatív tevékenységére helyezi a hangsúlyt. Általában a pri
vatizáció és az átalakulás sikeressége a nagyvállalati menedzserek pragmatizmusá
nak és nyugatorientáltságának is köszönhető. „Egy innovatív klíma volt érzékelhető, 
állandóan átszervezte a gyárat (a Rába akkori vezetőjéről van szó -  N. R.), ezt kö
vette az összes többi cég A ” . 13 A külföldi tőke által kezdeményezett befektetésekre 
vonatkozó döntések mind jól átgondoltak voltak, ha nem is egyhangúan hozták meg 
ezeket, jelentős ellenzékük nem nagyon akadt: „Semmi feszültségre nem emlékszem 
ezekkel kapcsolatban, ha valaki ellene is szavazott, nem volt ez akkor egy politikai 
probléma". A  gazdaság fejlődését elősegítő tervek nem merültek ki a külföldi tőke- 
befektetések segítésében. Az újabbi kihívásoknak megfelelően, „lehetne a gazdaság 
támogatásának következő formája, éspedig egy iparági duster-management, clus- 
ter-képződés segítése. Ez azt jelenti, hogy egy iparágon belül integrálja a szereplő
ket és biztosítja közöttük a kommunikációt”,15 16 17 Mivel a régióban kialakulóban van 
egy erős nagyipari, főként autóipari övezet, egy ilyen program kialakítása annál is 
inkább fontos lehet, mivel a most még gyenge helyi beszállítói kapcsolatok megerő
södhetnének, a helyi középvállalkozók is profitálhatnának a betelepült multinacio
nális cégek jelenlétéből.

A helyi kormányzati szervek rugalmassága, gyors hozzáállása, nyitottsága a gaz
dasági változások iránt jellemző volt e régióban. A feketegazdasági tevékenységek
hez való viszonyulás is ugyanezt a hatékonyságot példázza.

A kilencvenes évek kezdetén Győr és térsége a feketegazdasági tevékenységek 
tekintetében „előljárt", a nyugati határ közelségének köszönhetően először találko
zott a különböző illegális gazdasági ügyletekkel. A szocializmus ideje alatt történt 
illegális tevékenységek, „főként a nyolcvanas években elkövetett gazdasággal kap
csolatos kihágások apró vígjátékok"'7 voltak azon illegális gazdasági jelenségekhez

15 Részlet az MTA Győri Regionális Irodájának vezetőjével készült beszélgetésből.
16 Részlet Győr város főépítészével készült beszélgetésből.
17 A kilencvenes évek feketegazdaságára és részben a piacfelszámolásra vonatkozó informá

cióim Győr város rendőrfőkapitányától és az önkormányzat e területtel foglalkozó képvi
selőitől származnak.
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képest, amelyek a kilencvenes évek határnyitását kísérték. A régió váratlanul olyan 
jelenségekkel találta magát szemben, amelyek mindezidáig ismeretleneknek számí
tottak, s mivel nem igazán volt precedens, így a tevékenységek ellenőrzése, illetve 
szabályozása is elmaradt. Az állami szerveket felkészületlenül érte a nagyon sokrétű 
és meglepően szervezett illegális gazdaság. Ily módon a rendszerváltást követően a 
gazdasági jogsértéseket elkövetők jelentős változáson mentek keresztül, a fekete
gazdasági tevékenységek egyre komplexebb módon szerveződtek meg. A törvényal
kotás és a hagyományos felderítés e komplexitást a kezdeti periódusban képtelen 
volt követni (Borboly 1999).

A váratlan változás és az informális/illegális tevékenységtípusok diferzifikálódása 
mellett átalakul a feketegazdaság szervezettsége is, a nemzetközi, határon átívelő 
kapcsolatok megerősödnek és jellemzővé válnak. Hirtelen megnövekszik a Szlová
kiából származtatható szeszcsempészet volumene és forgalma, az akkor még jelen
tős lengyel piac igényét kielégítendő, javítva „az akkori KGST piacok árú ellátott
sá g á t”. Továbbá új típusú tevékenységek terjednek el, mint például az olajjal való 
különböző ügyletek (,, megjelenik az olaj, és a különböző keverési technikák, a sava- 
zások"). Ebben a kezdeti periódusban kedvez a feketegazdaságnak a kialakulatlan 
állami szabályozás, a felkészületlen jogalkotás is. Ha a tevékenységek térbeli meg
oszlását rekonstruálnánk, akkor nyilvánvalóvá válna az, hogy ekkor „nagy még a 
mozgás, de Győrben nem telepedett meg egyetlen ága sem" (mármint az olajkeveré
si technikáknak). Jellemzők a „fehérgalléros” feketegazdasági tevékenységek közül 
azok, amelyek az akkori joghézagokat használják ki. Legelsőként említhetők a „cég
nyilvántartás hiányosságai, melyek következtében hirtelen megugrik a Kft-k, Bt-к és 
a fik tív  cégek divatja”. A „cégnyilvántartás nem tudta követni, nem volt olyan szín
vonalon mint ma, és nem kevés a nem létező cég nevére kiállított üzleti vásárlások, 
vagyonátszivattyúzások, a különböző exporttámogatások kihasználása, az off-shore 
cégek alapítása és a szubvenciós bűnözés”. Ebben a periódusban „majdnem min
denki megtalálja a feketegazdaságban azokat a területeket, amelyek saját képessé
geihez, illetve kapcsolatrendszeréhez, anyagi lehetőségéhez igazodhat(nak) ". Ha a 
kilencvenes évek feketegazdasági tevékenységeinek „ágazati” változásait vizsgáljuk, 
úgy elmondhatjuk azt, hogy az illegális tevékenységeknek is nyomon követhető 
mozgásuk van, globalizálódó tendenciát mutatnak. Azonban a régió fejlődési ten
denciái, majd jóval később az erős multinacionális jelenlét is a feketegazdasági te
vékenységek visszaszorulását, illetve az elterjedés megakadályozását eredményezte. 
„Az illegális dolgok nehezen tudtak és tudnak beférkőzni oda ahol erős a legális, a 
nagy cégek uralják a helyi piacot és a normális gazdasági érrendszerbe nem tud az 
illegális gazdaság behatolni”. Ezáltal a feketegazdasági szereplők kockázatvállalása 
is nagyobb ebben a térségben. Amint már említettem a városvezetés már a kilencve
nes évek elején felismerte, hogy az átmeneti periódusban a feketegazdaság elterjedé
se kedvezőtlen lehet a régió további fejlődését és megítélését illetően, ezért határo
zottan fellépett az ilyen típusú tevékenységek ellen.

Az informális gazdasági tevékenységek elleni fellépések közül a legszembetű
nőbb az, amely a „lengyel piacot” és szereplőit érinti. Mindenekelőtt azért, mert ez 
az a tevékenység, amely leginkább a nyilvánosság bevonásával zajlik (a vásárlók). 
Akárcsak az ország más térségeiben, a nyolcvanas évek közepétől kezdődően itt is 
tömegesen megjelennek a lengyel árusok, és a helyi szervek által szervezve kialakul
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a tevékenységüknek területet biztosító „lengyel piac” is. De miként a háztartások 
KGST-piacokon történő vásárlását kutató szerzők is említik, az ország ezen térsé
gében kevésbé jellemző módon voltak jelen a feketepiacok. Ennek értelmében a 
KGST-piacokkal rendelkező települések aránya nagyobb volt Kelet-Magyarorszá- 
gon, mint a nyugati régióban, valamint egyes árucikkek informális kereskedelmének 
volumene jelentős különbségeket jelzett a nyugati és a keleti régió lakosai esetében15' 
(Sik 1997).

A város földrajzi helyzetéből adódóan a piac sikeresen működhetett nemcsak a 
helyi és a környékbeli lakosság igényeit szolgálva, de már korán biztosítva a határ 
menti szlovák vásárlók keresletének kielégítését is. Az úgynevezett szlovák bevásár
lóturizmus markánsan jelentkezett főként a nyolcvanas évek végén. Azonban az itt 
létező piacok soha nem örvendtek akkora népszerűségnek, mint a keleti országrész
ben található megfelelőik. A kilencvenes évek elején a jelenség visszaszorulásának 
lehetünk tanúi, amennyiben az akkori piac szétbomlik. Ily módon eltérően az ország 
keleti régiójától, ahol mai napig erős jelenlétnek örvendenek a lengyel piacok, a 
győri régióban, speciálisan Győr városában az ilyen típusú gazdasági tevékenység és 
az ennek teret adó piac „leépülési” folyamata követhető nyomon.

Kezdetben a lengyel piac a Bercsényi Ligetben, a volt Rábca mederben talált ma
gának teret, amely tradicionálisan is használt árupiacként működött, majd miután 
fokozatosan kinőtte ezt, átköltözött a Vásártérre, ami hagyományosan állatvásárként 
volt nyilvántartva. Ezen a területen teljesedett ki, érte el a legnagyobb forgalmat és a 
legnagyobb népszerűséget. A piac már ekkor is csak „megtűrt” volt, fokozott rendőri 
felügyelet mellett működött. Az árusok főként ukránok, lengyelek és románok vol
tak. A vevők körében elsősorban a helyi alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőeket 
találjuk, de megfordult itt vásárló valamennyi társadalmi osztályból. A szlovák 
bevásárlóturizmus jelentősebb volt a kilencvenes évek elején, a nyolcvanas évek 
végén, vásárlási célpontjuk szintén a lengyel piac volt. A Vásártéri piaccal párhuza
mosan alakul ki a Győr agglomerációjához tartozó abdai bazársor, mely legális pi
acként működő kereskedési helyé vált, később pedig a feloszlatott vásártéri piac 
utódjául is szolgált.

A lengyel piac úgynevezett felszámolása, nagymértékű ellenőrzése aránylag ko
rán, 1992-ben kezdődött, amikor a városvezetőség a rendőrség és határőrség hatha
tós segítségével az akkori piac illegális szereplőinek tevékenységét szüntette meg 
közös egyezség alapján. A helyi önkormányzat, felismerve azt, hogy a feketegazda
sági tevékenységek elszaporodása és egyre inkább láthatóvá válása negatív tényező, 
úgy dönt, hogy fellép az ilyen típusú tevékenységek megszüntetése érdekében. Min
dez nagyon látványosan, egy nap leforgása alatt történt. A készületlen piacozókat a 
határőrség és a rendőrség által szervezett, az önkormányzat által támogatott alakulat 
lepte meg. A szabályos hatósági beavatkozás ,, úri módon történt, az árusok több 
nyelven — magyar, ukrán, román és szlovák — írott felszólító levelet kaptak”, amely
ben felhívták figyelmüket a szabálytalan árusítás és piaci jelenlét tányéré. Ekkor 
kezdődött el Győr város, de mondhatni, hogy Győr-Moson-Sopron megye „legna
gyobb offenzivája". A szabályos hadművelet célja nem az árusok megbüntetése volt, 
ugyanis a beavatkozás után csak egypár „ nagyobb bűnöző ellen indult eljárás, a kis 18

18 Ilyen termékek a cigaretta, az ital, a kávé, a kozmetikai szerek (Sik 1997).
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pitik elmehettek", hanem az ilyen típusú tevékenységekhez való hatósági viszo
nyulás példázása. A hatósági beavatkozás sikeres volt, ugyanis az intervenció kö
vetkeztében „ elterjedt az országban annak híre, hogy ide nem lehet jönni", ezáltal 
,, a várok piacain megszűntek a kaotikus állapotok, és konszolidált piac jö tt létre ”. A 
beavatkozás napjával befejeződött az addigi tömeges, megtűrt, de illegális piacozás 
Győr városában, a szabályozás pedig a működés területének felszámolásaként jelent
kezett. A kemény hatósági fellépés következtében a „lengyel piac” majdnem teljes 
egészében feloszlott, illetve átalakult. ,, Másfél hónap leforgása alatt konszolidált 
piac jö tt létre Győrben, a volt piacozást megszűnt, az árusokat a városba tereltük”.

Az egykor „koncentráltan” működő piac mára feloszlott, helyét és funkcióját több 
kisebb, tehát átláthatóbb, ellenőrizhetőbb piac vette át. A más régiókból, illetve or
szágokból érkező árusok fokozatosan lemorzsolódtak, eltűntek, a helyiek szórványo
san betagozódtak immár legalizált vállalkozásaikkal a belvárosi butiksorba, néme
lyikük a mobilabb, de intézményes formájú „házaló” árusítást választotta, mások 
meg ugyancsak legálisan az utólag kialakult nagybácsai sportpályán vasárnaponként 
működő nagyobb kirakodóvásáron vagy a Dunakapu téri piacon folytatják tevékeny
ségüket. A kilencvenes évek elején még nagyméretű lengyel piac felszámolását a 
lakosság egyhangúlag vette tudomásul. A helyi sajtóban a piac nem negatív dolog
ként jelenik meg („a piacból is él a város”, „nagy a kavalkád a lengyel piacon”, „há
rom helypénzszedő és két piacfelügyelő vigyázza a rendet”) 19, de hangsúlyos az 
elmarasztaló jellemzők kifejezése is: „noha a kispénzűek esetenként elnézőbbek 
velük - hiszen a külföldieknél általában jóval olcsóbb a portéka, ám a becsületesen 
adózó kereskedők, az APEH és azok a pechesek, akik befürödtek a bóvlival, ugyan
csak elmarasztalják a piacok sarkában olykor nem is annyira visszahúzódó zugáru- 
sokat” . 20

A „lengyel piac” az „elrettentő” hadművelet következtében megszűnt. A piacozás 
intézményes és teljesen legalizált formában szétszórva tovább él, főként az alacso
nyabb keresetű helyi lakosság és a mai napig eleven határmenti szlovák bevásárló
turizmus által éltetve. A mostani kirakodóvásárok forgalmának ellenőrzésére és fel
ügyeletére versenytárgyalást írtak ki, amelynek eredményeképpen a Dunakapu téri 
piac felügyeletét a kereskedők megyei szervezete (KISOSZ) nyerte el, a Vásártéri 
piac felügyeletét pedig a közgyűlés által alapított Piacok és Vásárcsarnokok Kft. 
látja el. Mindkét piac ellenőrzése erőteljes, ,jó l kézben tartott piacok ezek”, annak 
köszönhetően, hogy a KISOSZ szakszerűen, „nagyon jó  menedzsment alapján mű
ködteti a piacot”, a második esetben, pedig azért, mert kisebb az a terület és forga
lom, amelyet felügyelni kell.

A Dunakapu téri piac a város legkeresettebb piaca maradt, köszönhetően a város 
térszerkezetében elfoglalt helyének, és annak, hogy hagyományosan itt működött és 
működik a város egyik legnagyobb zöldségpiaca. A piactér nagyon közel helyezke
dik el a városközponthoz, a hagyományosan szerdán és szombaton (pénteken „cson
ka” piaci nap van) nagyobb forgalomnak örvendő piac ilyenkor többé-kevésbé 
„egybeolvad” a belvárosi butikokkal, amennyiben a környező utcákon is legális a 
piacozás. Az itt működő heti kirakodóvásár helye a Dunakapu tér déli és nyugati

19 Kisalföld. 1993. január 22.
20 Kisalföldi Új Hírek, 1992. május 20.
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része. Mivel a piacozásra szánt terület szervesen összefonódik a belvárosi utcákkal, 
piacnapon az élénkebb forgalomból adódóan megnő a belvárosi üzletek látogatott
sága is, az ott kínált termékek alternatívájaként jelentkezik a piacon található áru. Az 
itt vásárlók főként az alacsonyabb kereseti kategóriákból kerülnek ki, még mindig 
érezhető a legális piacon a szlovák vásárlók jelenléte, és néha-néha a városban je 
lenlevő osztrák vásárlók közül is ,, betéved ide egy-kettő".

A piaci felügyeletnek 240 kiskereskedővel van állandó szerződése, ezek közül 10 
vegyi árut, cserépárut, edényt és illatszert forgalmaz, 16 pedig élelmiszert, vagy a 
vendéglátásban érdekelt. A fennmaradó részük divatáru- és cipőkereskedéssel fog
lalkozik . 21 A piacon, már ami az árusok számát illeti dominánsak a divatáru és cipő
kereskedők. Általában elmondható hogy az árusok javarésze győri, illetve a környé
ki helységekből származik, valamennyien legális kiskereskedők. Ezen árusok körét 
egészítik ki az őstermelők, ők azok, akik a Dunakapu téri piacra rendszeresen járnak. 
A Dunakapu téri piacfelügyelet egy szakszerű, magánkézben lévő piacfelügyeletet 
és igazgatást jelent. A piacot ellenőrző szervezet számára kihívás a piac minél jobb, 
minél átláthatóbb szervezése. Megfigyelésük szerint a piacon megjelenő kisvállalko
zók, kereskedők körében nagy a fluktuáció, sokan „kényszerkereskedelmet” folytat
nak, időszakosan visszatérve a piacra.

Ö sszefoglalás

A győri, egykor nagy forgalommal rendelkező illegális piac felszámolása, illetve 
magának a piacozásnak az átalakulása érdekes és jellemző példája lehet annak, 
ahogy az ilyen típusú piacokat, a nem egészen legális gazdasági tevékenységeket 
szabályozhatják. Nemcsak a nagyméretű „elrettentő offenzíva” volt az, amely meg
akadályozta az illegális piaci tevékenység elterjedését, hanem az is, hogy a város 
piacait magántulajdonú cégek igazgatják. Ezáltal is sikerül hatékonyabban megszer
vezni a piacozást, ugyanis a piacot működtető szervezet érdeke elsősorban a gazda
sági hatékonyság. Ennek következtében pedig az átláthatóság, a jól szervezettség, a 
kiszámíthatóság és az ellenőrizhetőség. E tényezőket kiegészíti, hogy az osztrák 
határ közelségének köszönhetően a helyi lakosság fogyasztási mintái tradicionálisan 
másként alakultak, mint az ország más régióiban. A régió lakói már korán, a szocia
lizmus ideje alatt hozzájutnak olyan fogyasztási javakhoz, amelyek esetenként na
gyobb időbeni késéssel jutnak el az ország más vidékeire. Az itt lakók gyakrabban 
és rendszeresebben találkoznak az osztrák határ közelségének és az ottani legá- 
lis/illegális munkavállalásnak köszönhetően egy más típusú fogyasztási mintával, 
így a lengyel piacon megtalálható áruféleségek minősége nem feltétlenül felel meg a 
helyi lakosok elvárásainak, amennyiben nagyobb a háztartások bevétele is, és ezáltal 
nem feltétlenül érdekeltek a lengyel piacok árufelhozatalában.

A győri „lengyel piac” felszámolása érdekes példája az általában vett illegális 
gazdasági jelenségeknek, ugyanakkor a helyi önkormányzati reguláció gazdasági 
tevékenységekre való hatását is jól példázza. A piaci reguláció mint dinamikus és a 
döntéshozók által állandóan újraértelmezett folyamat esetünkben a feketegazdasági

21 A piacon működő árusokról a piacot felügyelő K1SOSZ vezetőjétől kaptam információkat.
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tevékenységekre vonatkozóan szigorúbb oldalát mutatja meg. A helyi gazdaságfej
lesztési koncepcióhoz, amely folyamatosan alakul az újabb és újabb igényeknek 
megfelelően, szervesen kötődik a korai illegális piacfelszámolás. Az sem hagyható 
figyelmen kívül, hogy ez az energikus lokális szabályozás találkozott a lakosság 
igényeivel is, mivel a régió sikeresebb alkalmazkodása és az ország más régióihoz 
viszonyított erőteljesebb fejlődése feloldotta az ilyen típusú tevékenységek jelentő
ségét a háztartások számára. Következésképpen az eltérő regionális fejlődési min
táknak meghatározó szerepük van a feketegazdasági tevékenységekre vonatkozóan. 
A multinacionális cégek későbbi betelepülése annyiban lehet meghatározó, hogy a 
továbbiakban megakadályozzák bárminemű feketegazdasági tevékenység elburján
zását a régióban. Tehát a multinacionális vállalatok közvetve akadályozzák a fekete- 
gazdaság terjedését. A nagyvállalatok teljes egészében a legális szférában működ
nek, s ezáltal minden velük kapcsolatba kerülő alkalmazott, beszállító, szolgáltató 
maga is a legális szférában „kénytelen” működni. E cégeknek alapvető érdeke a 
gazdaság átláthatósága és ellenőrizhetősége, érdekük a feketegazdaság és feketeke
reskedelem elterjedésének akadályozása. Ha a tanulmány elején megfogalmazott, az 
újraalakuló regionális különbözőségek magyarázatára született feltételezéseket te
kintjük, melyek szerint a regionális fejlődés olyan előnyökön alapszik, amelyeket 
egyaránt határoznak meg társadalmi és politikai aspektusok, akkor a győri gazdasági 
és társadalmi fejlődés, de implicit módon a feketegazdasági tevékenységek vissza
szorulása is ezeket látszik igazolni. A régió speciális fejlődése az utóbbi évtizedek
ben, valamint a helyi döntéshozás hatékony és innovatív volta, kiegészülve a lakos
ság igényeivel lehetővé tette, hogy a régióban ne telepedjen meg huzamosabb ideig 
egyetlen feketegazdasági tevékenységtípus sem.

Irodalom

Amir, Shamir 1976. Unequal Development: An Essay on the Social Formations 
ofPheripheral Capitalism. New York: Monthly Rev. Press.

Antalóczy Katalin 1995. A külföldi tőkebeáramlások szerepe Magyarországon. Tár
sadalmi Szemle, 5.

Árva László 1995. Külföldi tőkeberuházások Közép-Kelet-Európában. Budapest: 
K J K .

Árva László-Dicházi Bertalan 1998. Globalizáció és a külföldi tőkeberuházások 
Magyarországon. Budapest: Kairosz/Növekedéskutató.

Borboly István 1999. A feketegazdaság elleni törvénykezés a Parlamenti Napló tük
rében. Szociológiai Szemle, 3, 110-124.

Berend l.-Szuhay M. 1989. A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848-1944. 
Budapest: Tankönyvkiadó.

Castells, Manuel 1996. The Informational City: Information Technology, Economic 
Restructuring and the Urban-regional Process. Oxford: Blacwell Publishers.

Castells, Manuel-Jeffrey Henderson 1992. Techno-economic Restructuring, Socio
political Processes and Spatial Transformation: a Global Perspective.
In: M. Castells—J. Henderson (eds.) Global Restructuring and Territorial 
Development, 1-18.



Szociológiai Szemle 2000/3. 93

Czakó Ágnes 1997. Négy város négy piaca. A népi kereskedéstől a kgst-piacokig.
Közgazdasági Szemle, 4, 339-355.

Cséfalvay Zoltán 1999. Helyünk a nap alatt... Magyarország és Budapest a globa
lizáció korában. Budapest: Kairosz.

Enyedi György 1993. Társadalmi-területi egyenlőtlenségek Magyarországon. 
In: Enyedi Gy. (szerk.) Társadalmi-területi egyenlőtlenségek és területi politika 
Magyarországon. Budapest: KJK, 9-23.

-  1996. Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet időszakában. Budapest: 
Hilscher Szociálpolitikai Egyesület.

Evans, Peter В. 1979. Dependent Development: The Alliance o f  Multinational, State 
and Local Capital in Brazil. New York: Princeton University Press.

Fazekas Károly-Köllő János 1998. A külföldi érdekeltségű vállalatok munkaerőke
resletének jellemzői Magyarországon 1995-ben. In: Munkaerőpiac és regionalitás 
az átmenet időszakában. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont.

Gereffi, Gary 1994. The International Economy and Economic Development. 
In: N. J. Smelser— R. Swedberg (eds.) The Handbook o f  Economic Sociology, 206-234.

Gorzelak, G.-A. Kuklinski 1992. Introduction, Regional and Local Studies. 
In: Dilemmas of Regional Policies in Eastern and Central Europe, 3-8.

Gunst Péter 1996. Magyarország gazdaságtörténete 1914-1989. Budapest: Nemzeti 
Tankönyvkiadó.

Gyáni Gábor 1995. Az ipari vállalkozás szerepe a dunántúli városfejlődésben. 
In: Vállalkozó polgárok a Dunántúlon a dualizmus korában. Veszprém.

Hamar Judit 1999. A külföldi működőtőke beáramlásának területi és szektorális je l 
lemzői Magyarországon. Budapest: Kopint Datorg.

Hirschman, Albert O. 1978. The Strategy o f  Economic Development. New York: 
Norton.

Horváth Gergely K.-Kovách Imre 1999. A fekete gazdaság és vállalkozói Kelet- 
Magyarországon. Szociológiai Szemle, 3, 28-54.

Kárpáti Zoltán 1997. Bevezető megjegyzések. Rendszerváltás keresztmetszetben. 
In: Kárpáti Z. (szerk.) Társadalmi és területi folyamatok az I990-es évek Magyar- 
országán. Budapest: MTA, 7-17.

Komlos, John 1990. Az Osztrák-Magyar Monarchia mint közös piac. Ausztria—Ma
gyarország gazdasági fejlődése a tizenkilencedik században. Budapest: Maecenas 
Könyvkiadó.

Kisalföldi Új Hírek, 1992. május 25.
Kisalföld, 1993. január 22.
Mádi István 1995. Foreign Direct Investment in the Countries of the „Visegrád 

Group”. In: Gál Gáspár (ed.) Changes and Challenges, Economic Transformation: 
in East-Central Europe. Budapest: Akadémiai Kiadó, 105-117.

Meier, Gerald 1991. Politics and Policy-Making in Developing Countries: 
Perspectives on The New Political Economy. San Francisco, CA: ICS Press.

Mingione, Enzo 1995. Family Strategies and Social Development in Northern and 
Southern Italy. In: Practices Artful. Henry Lustiger, Daniel Salee. The Political 
Economy o f  Everyday Life. Black Rose Books.



94 Nagy Réka

Rechnitzer János 1993. Innovációs pontok és zónák, változási irányok a térszerke
zetben. In: Enyedi Gy. (szerk.) Társadalmi-területi egyenlőtlenségek és területi 
politika Magyarországon. Budapest: KJK, 75-103.

-  1998. Területi stratégiák. Budapest-Pécs: Dialóg-Campus.
Portes, Alejandro-Sassia Sasken 1993. Making It Underground: Comparative 

Materials on the Informal Sector in Western Market Economies. American 
Journal o f  Sociology, 30-61.

Portes, Alejandro 1996. The Informal Economy and Its Paradoxes. In: N. J. 
Smelser-R. Swedberg (eds.) The Handbook o f  Economic Sociology, 426-453.

Sabel, Charles 1989. Flexible Specialisation and The Re-emergence o f Regional 
Economies. In: P. Hirst (ed.) Revisiting Industrial Decline. Oxford: Berg.

Sik Endre 1997. A kgst-piachely a mai Magyarországon. Közgazdasági Szemle, áp
rilis, 322-338.

-  1997. Az informális piachelyek és a külföldi kereskedők területi elhelyezkedése 
Magyarországon. In: Kárpáti Z. (szerk.) Társadalmi és területi folyamatok az 
1990-es évek Magyarországán. Budapest: MTA, 164-190.

Tóth András-M. Keune 2000. The Emergence o f  a Globally Competitive Region? 
Foreign Investment Led Regional Development in Gyor, Hungary. ILO 
Employment Paper, Geneva: ILO.

A külföldi működőtőke Magyarországon 1992. Budapest: KSH.
A külföldi működötöké Magyarországon 1995-1996. Budapest: KSH.
A külföldi működőtöké Magyarországon 1996-1997. Budapest: KSH.
Nyugat-Dunántúl, Magyarország régiói. Budapest: KSH.



TÁJÉKOZÓDÁS

Beliczay Erzsébet-Szirmai Viktória

FÓRUM A TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL

2000. március 30-án a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetsége, 
a Magyar Szociológiai Társaság Környezetvédelmi Szakosztálya és a TIT Stúdió 
Környezetvédelmi Oktatóközpont egész napos fórumot rendezett „Környezeti konf
liktusok és társadalmi részvétel -  új kutatási irányok, tanulságos esetek” címmel.

A rendezvény fő célja az volt, hogy a környezetvédelem legkülönbözőbb terüle
teivel foglalkozó szakemberek, köztük a környezetszociológusok, a környezetvé
delmi mozgalmak szakértői és aktivistái, a környezetvédelem iránt érdeklődő laiku
sok, a környezeti károkkal érintett vagy azokról tájékozott lakók, az országos és a 
helyi környezetvédelem politikusai találkozzanak és eszmét cseréljenek a környe
zetvédelem egyik legfontosabb problémájáról, a társadalmi részvétel sajátosságairól, 
meghatározó folyamatairól és a társadalmi konfliktusok mai jellegzetességeiről.

A fórum első részében főként a környezetszociológiái szakosztály megjelent tag
jai mondták el a véleményüket. Dr. Szirmai Viktória (a szociológiai tudomány dok
tora, MTA Szociológiai Kutatóintézet) a fórum elnöki bevezetéseként röviden össze
foglalta az átmenetre jellemző főbb folyamatokat, és megemlített néhány vitára ér
demes ellentmondást is. Ezek közül talán a legfontosabbak a társadalmi konfliktusok 
dinamikájával kapcsolatos változások, a környezetvédelmi konfliktusok számának 
és jelentőségének csökkenésével kapcsolatos tapasztalatok. Közismert, hogy a rend
szerváltás egész Közép- és Kelet-Európábán, így Magyarországon is, szorosan ösz- 
szekapcsolódott a környezetvédelmi, társadalmi konfliktusokkal. A nyolcvanas évek 
végén az önkormányzatok, a lakosság, a civil társadalmi szervezetek, a környezetvé
delmi mozgalmak, a természeti környezettel kapcsolatos döntésekből korábban ki
szorított társadalmi szereplők a legkülönbözőbb típusú akciók keretében tették egy
értelművé, hogy polgári társadalmat és annak megfelelő modern környezetvédelmet 
követelnek. E folyamatok alapján ezért sokan feltételezték, hogy az átmenet kitelje
sedésével megsokszorozódnak a társadalmi, környezetvédelmi konfliktusok. A té
nyek azonban ezt nem igazolták, a politikai intézményrendszer megszilárdulásával, a 
piaci társadalom főbb folyamatainak kiépülésével párhuzamosan a környezetvédelmi 
társadalmi konfliktusok száma, illetve a társadalmi jelentősége csökkent A rendszer- 
váltással összefüggő környezetvédelmi konfliktusok mögött nemcsak ökológiai, 
hanem egyéb társadalmi és szociális, érdekérvényesítési problémák, társadalmi cso
portigények és követelések is meghúzódtak. A polgári társadalom megfelelő intéz
ményeinek kiépülésével, a modern polgári tiltakozási kultúra megerősödésével az 
egyéb természetű feszültségek más keretekben, például sztrájkok, különböző politi
kai tiltakozó akciók formáiban jelennek meg. A modern környezetvédelem intéz
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ményrendszerének létrejöttével számos ökológiai követelés konfliktus nélkül is 
megoldódik.

Az ország kedvezőtlen környezeti állapotához képest azonban mégis kevésnek 
mondhatók a kirobbant környezeti konfliktusok és tiltakozó akciók. Az érintettek 
számára köztudottan szennyezett településeken az emberek némák maradnak, a 
munkahely féltése miatt tudomásul veszik a helyi vállalatok és vállalkozások kör
nyezeti károkat okozó tevékenységeit. Az önkormányzatok (és a szakmai csoportok) 
is kiszolgáltatottak a károkat okozó cégek adó-és foglalkoztatási politikájának és 
lehetőségeinek. A helyi hatalmak az önkormányzati autonómiát korlátozó állami 
intézkedések és adóelvonások miatt sem képesek a természeti környezet, illetve a 
lakosság egészségének a védelmét vállalni. Többek között azért sem, mert a munka
helyét féltő lakosság is elfogadja a környezeti kárt okozó tevékenységeket, így az 
önkormányzatnak nincs olyan helyi társadalmi bázisa, amelyre politikailag legitim 
módon támaszkodhatna a (ma többnyire hiányzó) környezetvédelmi jövőkép, straté
gia kialakításakor. A magyar társadalom környezeti ügyekben nagyon megosztott, a 
polgárosodó rétegek fogyasztási igényei, a hátrányosabb helyzetben lévők kiszol
gáltatottsága, a környezetvédelmi mozgalmak anyagi kiszolgáltatottsága sem ked
veznek a környezet védelmének, s ez a társadalmi konfliktusok erőtlenségében, a 
társadalmi részvétel gátjaiban is érzékelhető. A környezetvédő mozgalmak társada
lommal való kapcsolata -  sokféle külső és belső tényező miatt -  gyenge.

Az európai integráció környezetvédelemre és a társadalmi konfliktusok várható 
alakulására gyakorolt következményei is ellentmondásokban jelentkeznek. A külön
böző hivatalos dokumentumok szerint az Európai Unió országaira a magas szintű 
környezettudatos magatartás jellemző (bár ez vitatható, hiszen az Európai Unió or
szágai is igen differenciáltak). Magyarországon azonban a csatlakozással összefüggő 
előkészületek ennek ellenkezőjét eredményezik. Az Európai Unió szigorúbb környe
zetvédelmi előírásai következtében vélhetően hátrányos helyzetbe kerülő szennye
zett ipari térségek jövőjére vonatkozó negatív szcenáriók, a kialakult környezeti ká
rok miatti esetleges visszafejlesztés, leépítés és a munkanélküliség veszélyei miatt 
nem robbannak ki környezetvédelmi társadalmi konfliktusok. Helyi szinten társa
dalmi konszenzus érzékelhető a környezeti károk bagatellizálására. (A külföldi be
fektetőktől jövőt remélő települések sem igen viselkednek másként, itt is jellemző a 
környezeti problémák elhallgatása.) A környezetvédelemmel kapcsolatos problémák 
miatt is fontos áttekinteni és elemezni a kialakult helyzetet meghatározó tényezőket, 
valamint a megoldás lehetséges módjait.

A bevezető gondolatok után Dr. Farkas János (egyetemi tanár, BME Szociológia 
és Kommunikáció Tanszék) néhány elméleti problémára hívta fel a figyelmet János- 
sy Ferenc közgazdász méréselméleti paradoxona alapján. Eszerint a közgazdászok 
(de a tudósok általában is) mindig a mérhető dolgokat tanulmányozzák. Ha a meg
ismerésben elágazásokhoz érnek, akkor kvalifikálják  a dolgok, ügyek mennyiségi 
oldalait, viszont elhanyagolják a nem mérhető minőségeket. Végül, amikor már min
dent pontosan megmértek, akkor a rendszer belülről omlik össze, mivel az eddig el
hanyagolt minőségi vonatkozások „felrobbantják”. Ezt a méréselméleti paradoxont a 
neoliberális, „mainstream” közgazdaságtanra alkalmazta, amely minden értéket piaci 
értékre redukál. Az olyan élettényezők, mint a levegő és víz ingyenesek, ezért eme 
libertariánus ökonómia szerint értéktelenek. Persze ha a szűkösség miatt magánkéz
be kerülnek, akkor piaci természetűvé változtatják őket, és áru lesz belőlük. Az 
arany, a gyémánt az ilyen közgazdászok szemében értékes, pedig ezek nem szüksé
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gesek létfenntartásunkhoz. Az emberi élet értéke sem lesz más, mint az keresőképes
sége, gazdasághoz való hozzájárulása. A pénz energiája a társadalom energiája. A 
legfontosabb cél pedig a fogyasztás lesz. A fogyasztás viszont gazdasági növekedést 
igényel, tételez fel. Az ember elsődleges célja a gazdasági növekedés lesz. Az a 
közgazdaságtan tehát, amely csak a megfigyelhető és mérhető piaci árakat fogadja el 
az emberi értékek egyetlen mércéjeként, a természet előforrásainak pazarló felhasz
nálására ösztönöz.

Az egyetemi oktatásban is ambivalens helyzet alakult ki. Egyfelől a „main
stream” ökonómia tanaira tanítják a hallgatókat, másfelől buzdítják őket a kör-nye- 
zetvédő technológiák kifejlesztésére, alkalmazására. A kutatók is hasonló helyzetbe 
kerülnek, ha egyfelől a műszaki haladás gyorsítását szorgalmazzák, másfelől féltik a 
természetből fakadó életfeltételeket. A megoldás nyilván nem a tudományos-techni
kai haladás leállítása, hanem a természeti életfeltételeinkkel összhangban álló gaz
dálkodás megteremtése.

Vit László (közíró) a társadalmi mozgalmak, a társadalmi konfliktusok és a kör
nyezetvédelem néhány általános vonatkozását emelte ki.' Szerinte a rendszerváltozás 
nyomán a társadalmi kezdeményezések lehetősége nőtt ugyan, de mivel az intézmé
nyesült pártstruktúrák többé-kevésbé elfogadható választ adtak a mozgalmak által 
feszegetett problémák jó  részére, súlyuk és elismertségük csökkent, és így a köz
ügyekben való társadalmi részvételük is visszaesett. Magyarul, hiába jöttek létre 
ezrével civil szervezetek, ha beleszólásuk a helyi vagy az országos politikába súly
talan. A szervezetek a rendszerváltás adta mozgástereket képtelenek kitölteni.

A széleskörű társadalmi mobilizálódást akadályozó tényezők között említhető 
még a hivatalos gazdasági-politikai eszmerendszertől különböző alternatív felfogás 
hiánya. Elsősorban nem alternatív filozófiákban van hiány, hanem koherens és poli
tikai gyakorlatba beépíthető módszerekből, amelyek antipolitikusak ugyan -  ha a 
mai politizálást tekintjük mérvadónak de nem depóiitizáltak és képesek különbö
ző társadalmi rétegeket mobilizálni. Aligha jöhetnek szóba persze túlságosan nagy 
anyagi áldozatokat követelő változtatások, vagy olyanok, amelyek totálisan szembe
fordulnak az uralkodó, piacorientált felfogással. Valószínűleg sok múlik a megfo
galmazásokon is, hiszen a nyíltan technikaellenes vagy etikai alapokon álló meg
nyilvánulások a vallásosság, a racionálisabb és tudományosabb érvelések pedig spe
ciális szakmai irányokba térítik el az úgynevezett ökológiai problémákat.

Nem tagadható, hogy a társadalmi mozgalmak eddigi kudarcai kiábrándulást kel
tettek, talán azért, mert a társadalmi beleszólás jogi feltételei rendezetlenek. Tény, 
hogy a képviseleti demokrácia zárt rendszerének külső befolyásolása lényegében 
hatástalan.

Csökkenti a lehetőségeket az emberek informális elszigeteltsége, a médiában 
megnyilvánuló manipulatív információáramlás, az új demokrácia bürokratizmusa, a 
létfenntartás és a létszükséglet materiális gondjai a munkahely megtartása miatt ér
zett félelem és a szabadidő hiánya. A fentiek miatt általában professzionális civil 
szervezetek „pótolják” a társadalmat. Kétségtelen, hogy a civil szervezet tagjai nem 
számíthatnak politikai karrierre, mint a képviselők és a pártaktivisták, így a kreatív 
mozgalomszervezők száma nem növekedett, pedig a társadalmi támogatottság nö
velhető lenne pusztán hatékonyabb tájékoztatással és szakmai fórumok szervezésé
vel, hogy a mozgalomhoz lazább szálakkal kapcsolódók naprakész információkhoz 
juthassanak.



98 Beliczay Erzsébet-Szirmai Viktória

Baj az is, hogy egyesületeken belüli munkamegosztás az önkéntes vállalásokon 
alapul, a hierarchikus kapcsolatok hiánya azonban a mai magyarországi viszonyok 
között inkább hátrány, mint előny, mivel csökkenti a szervezetek hatékonyságát. És 
akkor még nem esett szó a személyeskedésekről, a legelemibb anyagi feltételek hiá
nyáról, a szervezetek rossz értelemben vett intézményesedéséről, a civil szerveze
tekhez méltatlan összeférhetetlenségekről, a szereplési vágyról, az erkölcsi feddhe
tetlenség és a pártpolitikai semlegesség feladásáról, amelyek csökkentik a magukat 
„tisztának” és „tévedhetetlennek” tartó szervezetek és csoportok társadalmi támo
gatottságát.

Dr. Tistyán László (szociológus, FACT Intézet, Pécs) a környezetvédelmi moz
galmakkal kapcsolatban további három problémára hívta fel a figyelmet.

A nyolcvanas évtized különösen kedvezett a hazai zöldeknek. Ennek azonban el
sősorban sajátos, a politikai mezőben értelmezhető okai voltak, s nem annyira a ter
mészet, a környezet, az élővilág stb. védelmére irányuló programok népszerűségéből 
eredt. Ezt számos tanulmány bizonyította.

A rendszerváltás a politikai rendszer átalakulásával megfosztotta a zöld mozgal
makat az implicit politikai funkciótól. Változott a felállás is. Korábban a zöldek az 
állammal álltak szemben. A konfrontációk a politikai mező játékszabályai szerint 
zajlottak. A rendszerváltást követően az állam háttérbe vonulása mellett az ütközés a 
gazdaság egyes szereplői és a zöldek között zajlik. Beruházók és zöldek, szennyezők 
és zöldek stb. A helyzet - más szavakkal megfogalmazva -  ma a következő: a „pro
fik” az egyik oldalon (tőkeerős gazdasági szervezetek marketingesekkel, kommuni
kációs szakemberekkel, igen jelentős erőforrásokkal a háttérben) és gyakran „amatő
rök, próféták” a másikon (az alacsony létszámú, gyenge bázissal és szinte semmi 
pénzzel nem rendelkező zöld mozgalmak); jól artikulált érdekek ütköznek túl általá
nos, megfoghatatlan, nehezen operacionalizálható értékekkel.

A bekövetkezett változásokat a zöldek többnyire nem voltak képesek követni, te
vékenységük gyakran a régi (rendszerváltás előtti) szabályok szerint folyik. Ennek 
egyik legérdekesebb megnyilvánulási formája az a nagyon könnyen tetten érhető 
törekvés, hogy a problémát politikaivá transzformálják. Ez a taktika azonban hatás
talan. és egyre inkább az lesz a jövőben. Ezért itt az ideje a zöld mozgalmak meg
újulásának, melyre égetően szükség lenne azért is, mert az állam szerepe „ebben az 
ügyben" kétségesnek mondható.

A másik nagy probléma az, hogy a zöld mozgalmaknak többnyire nincsenek po
zitív programjaik, ami ennél is problematikusabb -  nincsenek olyan „mozgalmi ma
gatartásmodellek” melyek ilyen programok kidolgozására és elfogadtatására vonat
koznak. Ennek a helyzetnek egyik legsúlyosabb következménye, hogy gyakorta ma
guk a zöld mozgalmak a legnagyobb ellenzői egy-egy környezetvédelmi beruhá
zásnak.

A pozitív, társadalmi, közösségi léptékű bázis megteremtésére képes programok 
iránti igény ismét felveti a profizmus kérdését. Értékeket érdekekbe átfordító prog
ramokat kidolgozni, azokat profi módon kommunikálni, azaz „eladni” a társadalom
nak -  ehhez profikra van szükség. És természetesen pénzre. (Pénze pedig mindig 
másnak, az ellenérdekű félnek van.)

Az egyik lehetséges kiút, hogy a mozgalmak -  attitűdjeiket megváltoztatva -  az 
állammal társuljanak. Mert az állam rendelkezik azzal a pénzzel, amelyből a ma 
nagyon hiányzó profikat finanszírozni lehetne. (Az állam elvileg a polgárait kell 
szolgálja, legalábbis azért szed a polgároktól adót, hogy abból a közösség egészét
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szolgáló feladatait ellássa stb. Ez esetben viszont -  miként azt napi politikát látva 
nem alaptalan megfogalmazni -  különösen fontos az együttműködést „kordában 
tartó” garanciák kidolgozása.)

A harmadik problémát az adja, hogy a zöld mozgalmak léte, aktivitásuk mértéke 
többnyire leképezi a településhierarchiát. A legtöbbször nyilvánossághoz jutó zöldek 
budapestiek, és ahogy lefelé haladunk a településhierarchiában, egyre kevesebbet 
hallunk ilyen mozgalmakról. (Kivételt ez alól a nagypolitikai jelentőségűvé dagadó 
vidéki problémákban szereplő helyi zöldek jelentenek egy-egy szituáció erejéig.)

E jelenség két szempontból is sajnálatos. A „környezetvédelmet” igénylő problé
mák konkrét helyekhez kötődnek, és ezek a helyek többnyire nem Budapesten van
nak. Vajon az a tény, hogy egy-egy vidéki közmeghallgatáson, tiltakozó akción a 
környezeti értékeket Budapestről leutazó zöldek képviselik, arra utal, mintha a nem 
Budapesten élőknek kevéssé lenne fontos a környezet védelme? Vélhetően nem. E 
jelenség sokkal inkább arra utal, hogy rosszul fogjuk meg a „környezetvédelmi 
problémákat” . Mindig csak nagyban gondolkodunk -  Duna-gátban, atomerőműben 
stb., miközben „hétköznapi környezetszennyezésünk” magától értetődő gyakorlat
ként szentesül. Atomerőmüvet nem, ólomakkumulátor-feldolgozót nem; parkolóban 
leeresztett olajat, erdőben elásott lerobbant aksit, a sorok közé kiöntött permetező
szert igen. Mert egy erőmű környezeti probléma, a mindannyiunk által gyarapítóit 
szeméthegyek, melyekbe hovatovább belefulladunk, nem az.

Összegezve - ,  miként a mozgalmak a településhierarchia mentén, úgy a „zöld 
problémák” egy tőlünk távolító másik hierarchia mentén „súlyosodnak”. Ez utóbbi 
lényegi eleme pedig a „tőlem” való távolság, amely „engem” felment a felelősség- 
vállalás kényelmetlensége, a személyes cselekvés kényszere alól.

Dr. Fleischer Tamás (tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóin
tézet) a társadalmi konfliktusok típusaihoz szólt hozzá. Először felidézte, hogy a 
NIMBY, azaz a „Nőt In My BackYard” (ne az én udvaromba) kifejezés arra a jelen
ségre vonatkozik, amikor az érintett lakosság elfogadja, hogy az adott beruházásra 
(erőműre, útra, hulladéklerakóra stb.) valahol szükség van, az ellen azonban tiltako
zik, hogy a létesítmény éppen az adott helyen, őket érintve valósuljon meg. A kér
déskörről tíz éve Vári Anna szerzőtársával (Faragó Klárával) egy könyvet írt „Csak 
ne az én kertembe” címmel; a jelenség azóta Magyarországon is közismertnek te
kinthető.

A hozzászóló ezután bevezetett egy másik fogalmat, a PIMBY-t (Put In My 
BackYard). Az előbbiekhez hasonló típusú, ám gyakran rejtve maradó konfliktust 
jelent ugyanis a NIMBY fordítottja is: amikor nem egy általában szükségesnek ítélt 
létesítmény helyi elhelyezése ellen, hanem, megfordítva, egy általában -  országosan 
vagy globálisan -  környezetszennyezőnek ítélt létesítmény (pl. autópálya vagy ipar
telep) helyi elhelyezése érdekében lép föl a helyi közösség. A létesítménynek a na
gyobb közösség együtt viseli a hátrányait, de helyben a hátrányokat bőven ellensú
lyozónak vélik a beruházás tényleges vagy remélt helyi (foglalkoztatási, anyagi stb.) 
előnyeit.

Míg a NIMBY esetén a beruházó és a lakosság élesen konfrontál, ezért a konf
liktus világosan kirajzolódik, addig a PIMBY esetében a beruházó telepítési érdeke 
és a helyi lakosság deklarált befogadói érdeke egybeesik. Nincs olyan konfliktus, 
amit egyeztetni kellene, és a folyamatot felügyelő szervezetnek sem érdeke, hogy 
konfliktust provokáljon ott, ahol nincs, így csendben továbbmegy az engedélyezési 
folyamat. Éppen azért fontos felhívni a figyelmet a PIMB-jelenség lehetőségére,
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mert jól rávilágít a helyi társadalmi konfliktuskezelés korlátáira. Ha nincs egy hatá
rozott és kereteket szabó ágazatpolitika, amelyik megszűri a jelentkező befektetési 
szándékokat, ha nincs megfelelő szakmai kontroll a beruházás tartalmi összetevőire 
vonatkozóan, akkor a helyi társadalmi ellenőrzés -  önmagában -  nem feltétlenül 
képes megfelelő kontrollt biztosítani.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy önmagukban a kormányzati vagy az ágazati 
intézmények is hajlamosak elvakultan képviselni saját szempontrendszerüket és 
megközelítésmódjukat. Pontosan ettől óvja meg őket (és mindnyájunkat) az, ha el
képzeléseiket kénytelenek laikus érintettek számára kifejteni, illetve velük megvitat
ni és egyeztetni.

Dr. Vári Anna (tudományos főmunkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet) hoz
zászólásában arról beszélt, mennyire káros, a környezet ügyének szempontjából a 
pártpolitika a valós problémák fölé emelése, és a társadalom pártpolitikai alapon 
történő szétszakítása, a „törzsi háborúk”-ba való bevonása. Enne.k egyik következ
ménye, hogy szélsőségesnek vagy harmadikutas utópiának lehet bélyegezni minden 
olyan társadalomértelmezést vagy jövőképet, amely eltér a domináns pártok ideoló
giájától. Másik súlyos következmény a környezetvédelmi mozgalmak, illetve széle
sebb értelemben a civil társadalom megosztása, gyengítése. Mindez oka lehet annak, 
hogy a magyarországi zöld mozgalmak -  a nyugatiakkal ellentétben -  nem vagy 
csak igen „szégyenlősen” merik felvállalni a parttalan globalizáció elleni küzdelmet, 
átengedve a téma napirendre tűzését a szélsőséges pártoknak. A kutató felhívta arra 
a figyelmet, hogy a globalizáció negatív hatásai Magyarországon is egyre szélesebb 
rétegeket érintenek, s ebben a helyzetben a civil társadalom további gyengülése, a 
jobboldali populizmus térnyerése beláthatatlan következményeket hordoz magában.

Beliczay Erzsébet (építészmérnök, a Levegő Munkacsoport Országos Környezet- 
védő Szövetség alelnöke) főként az önkormányzatok szempontjából vetette fel a 
társadalmi részvétel problematikáját. Tapasztalatai szerint a nagyobb településeken, 
illetve a fővárosi kerületekben nincsenek hagyományai az önkormányzatok társa
dalmi részvétellel kapcsolatos elvárásainak, a környezet, az életminőség civil érdek- 
védelmének. Ezért is fontos változás, hogy ma már egyre növekvő számban keresik 
fel a lakosok a nem kormányzati környezetvédő szervezeteket „végső elkeseredé
sükben”, miután hiába fordultak a hatóságokhoz, illetve az önkormányzatukhoz.

Arra a kérdésre, hogy miért hiányzik a megfelelő társadalmi részvétel az önkor
mányzati munkából, vagy a részvétel miért ölt leginkább konfliktusok formájában 
testet, erre a várostervezők, a befektetők, a hatóságok és a civil szervezetek rengeteg 
egymásnak ellentmondó és közös magyarázatot tudnak adni. Úgy tűnik azonban, 
hogy ezen a téren az utóbbi években nem sok javulás történt.

Első helyen azt a már ismert okot kell említeni, hogy az embereket az előző rend
szerben leszoktatták arról, hogy a saját sorsuk irányítását a kezükbe vegyék, számon 
kérjék a képviselőik munkáját. Meg sem próbálják érdekeiket érvényesíteni, vagy 
pedig nagyon hamar feladják a küzdelmet. Közrejátszik a passzivitásban az is, hogy 
nincsenek tisztában elemi jogaikkal sem, és ezt az önkormányzatok ki is használják.

Egy-egy kerület lakosainak száma legalább egy, de akár két nagyságrenddel is 
meghaladja a kisebb önkormányzatok népességét. A 4 évre szinte teljhatalommal 
felruházott önkormányzati képviselő testületekben sokan nem is kerületi lakosok, a 
választók előtt pedig teljesen ismeretlenek. Nem tartják be választási ígéreteiket, a 
döntések előtt nem tájékozódnak megfelelően, és szavazataikkal az aktuális kor
mánypártok és az ellenzékiek egyformán szembefordulnak a választóik érdekeivel.

M AGYAR
rUöOMANYOS AKADÉMIA 

KÖNYVTÁRA
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A beruházókkal szemben tapasztalható szervilis magatartás mögött egyaránt áll 
személyes érdekeltség és a piacgazdasági mechanizmusok félreértése. A környezet- 
védők által sokat hangoztatott pozitív és negatív externáliák számbavétele rendre 
elmarad az egyes döntések mérlegeléséből. Az átmeneti korszak összes rákfenéje, 
például a vagyonkataszterek elkészítésének szándékos elmulasztása, a tulajdonjogok 
tisztázatlansága vagy a torz ingatlanárak miatt szinte meg sem becsülhető, mekkora 
értékek sorsa dől el egy-egy határozattal. A társadalmi igázságosság csorbulása 
mellett az is probléma, hogy a döntések évtizedekre kijelölhetik egy-egy terület sor
sát, az arányos fejlődést vagy a lepusztulást, elnéptelenedést. Az önkormányzatok 
teljes vagyonfelélését, bizonyos lobby-érdekek más csoportok, a helyi választók és 
gyakran az egész nemzetgazdaság rovására történő érvényesítését csak egy, a köz- 
tisztviselőkhöz hasonló felelősségi elv, illetve a visszahívás lehetősége tudná meg
akadályozni.

Nagyobb társadalmi aktivitás elsősorban az értelmiségiek lakta, jobb körülmé
nyeket nyújtó kerületekben tapasztalható. Itt sem arról van elsősorban szó, hogy 
proaktív kezdeményezésekkel próbálnák a sorsukat kezükbe venni. Csak az érdekei
ket, életminőségüket közvetlenül veszélyeztető önkormányzati intézkedések, ható
ságok által eltűrt visszaélések ellen tiltakoznak. A korábbiakhoz képest a hozzászó
lások egyre tárgyszerűbbek, jogi szempontból is megalapozottabbak, a polgárok 
erősödő öntudatát, növekvő tájékozottságát tükrözik. Esélyeik azonban érdekeik 
megvédésére nem javultak jelentősen az elmúlt tíz év alatt. Sokszor évekig tartó 
elkeseredett harcot vívnak az önkormányzatukkal, a hatóságokkal, a zavaró tevé
kenységet folytató vállalkozókkal és a háttérben álló befektetőkkel. Jó példa erre az 
abszurd állapotra a kerületek készülő helyi építési szabályozása, amelybe csak igen
igen kelletlenül engednek betekintést az előterjesztők. Egyelőre álomnak tűnik az a 
kívánatos állapot, hogy a lakosság már a tervkészítés elejétől kezdve elmondhassa 
javaslatait, ötleteit. Az önkormányzatok nem tartanak igényt a választóik támogatá
sára, ezért érdemi párbeszédre is csak ritkán hajlandóak. A lakosság közismert, és az 
ingatlanpiac által látványosan igazolt elvárásait (a zöldterületek növelését, sportolási 
lehetőségeket, levegő- és zajvédelmet, jó  helyi ellátást, minden résztvevő számára 
zavartalan közlekedést, megfelelő közbiztonságot, a hagyományok védelmét) e sza
bályozások nem tükrözik. Ez néha olyan tragikomikus esetekhez vezet, mint ami
lyen nemrég az egyik budai kerületben történt. Több éves tervezési folyamat végén, 
egy héttel az elfogadás érdekében összehívott képviselőtestületi ülést megelőzően 
még annyira sem közeledtek az álláspontok, hogy a polgárok -  hónapok óta tartó 
egyéb próbálkozásaik mellett -  gyertyás felvonulással és templomi megemlékezés
sel tiltakoztak a szabályozás tervezete ellen.

Nem megfelelő a törvényi háttér. Az önkormányzati törvénycsomagot kényszerű 
sietséggel hozták tető alá a rendszerváltás hajnalán. Egyes részei beváltak, máshol 
azonban egyre sürgetőbb lenne a módosítás. Hasonlóan problematikusak a környe
zetvédelemre, építésre, területrendezésre vonatkozó előírások. Van, ami nem egyér
telmű, van, ahol ellentmondás található a rendeletek között, és még gyakoribb, hogy 
az alacsonyabb rendű jogszabályok nem biztosítják a magasabb rendű szabályokban 
lefektetett jogok érvényesítését. Közismert, hogy a társadalmi részvételre vonatkozó, 
mégoly EU-konform módon megfogalmazott paragrafusok végrehajtására gyakran 
nem kerül sor, mert hiányoznak a határidők, a szankciók, a végrehajtási utasítások és 
a források. Ha elfogadjuk azt az elvet, hogy az állam fokozott felelősséggel tartozik
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a társadalmi béke megőrzéséért, akkor e területen a törvényhozásnak igen sürgős 
teendői vannak.

A fenti hiányosságok és az ezek hátterében húzódó érdekellentétek már önma
gukban is elegendőek lennének ahhoz, hogy ne jöjjön létre együttműködés az ön- 
kormányzatok és a lakosság között. Tetézi a nehézségeket a kölcsönös bizalmatlan
ság és a tárgyalásos rendezés képességének mindhárom félnél fellelhető hiányossá
gai. Ezért kerestük meg a Levegő Munkacsoportot, a Magyar Szociológiai Társaság 
Környezetvédelmi Szakosztályát az idén már „hivatalosan” is, abban a reményben, 
hogy az együttműködés a jövőben kiszélesedik a konfliktuskezelő szakemberek és a 
konfliktusok feloldásában érdekelt civil szervezetek között, és hozzájárul a sikere
sebb működéshez, például a társadalmi részvétel erősödéséhez az önkormányzatok 
mindennapjaiban.

Krémer András (szociológus, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék) már 
a megoldás lehetőségeiről, a környezetvédelmi társadalmi konfliktusok kezelésének 
egy igen fontos módjáról beszélt. Az Alternatív Vitamegoldási Eljárások (Alterna
tive Dispute Resolution /ADR/) nagy karriert futottak be a világon számos vitafajta 
rendezésében. Ezen eljárások közös jellemzője, hogy a vitázó feleket partneri vi
szonyba segíti, hogy olyan megállapodás jöhessen létre közöttük, amely a felek ér
dekeit a lehető legnagyobb mértékben kielégíti. Az érdekek kölcsönös kielégítése 
úgy lehetséges, ha a megállapodás keresése az érdekek alapján történik, s nem az 
értékek alapján.

Alapvető kérdés, hogy a környezetvédő civil szervezetek, melyek alapvetően ér
ték-alapon szerveződnek s tevékenykednek, képesek-e érdekeiket szem előtt tartó 
tárgyalási stratégiát követni, azaz vannak-e olyan tárgyalási szituációk, melyekben 
az érdek-alapú tárgyalás jobb eredményekre vezethet, mint a „sarkos”, pozicionális 
alku. E kérdés eldöntéséhez az alábbiakat kell megvizsgálni:

• Az adott kérdés célja a másik fél meggyőzése (értékeinek megváltoztatására)?
• Az adott kérdés a felek számára rövid távú megállapodást igényel?
• A tárgyalásnak nem célja adott eredmény, működési, illetve műszaki megoldás

megtalálása?
• Csak az elvi optimális megoldás fogadható el, a jelenleginél vagy a pillanatnyi

lag várhatónál jobb megoldás nem érdekel?

Ha valamennyi kérdésre igenlő a válasz, nem biztos, hogy érdemes az ADR eljárá
sok alkalmazása. Ha azonban van olyan kérdés, amelyre nemleges választ kell adni, 
akkor biztosan érdemes más módszerek alkalmazásán gondolkodni. Melyek a lehet
séges formák, és mi a lényegük?

Az egyik nagy csoport a közvetítés, facilitálás, moderálás, békéltetés, a másik az 
arbitráció, a döntőbíráskodás. E módszerek különféle összetételét megtestesítő eljá
rások is egyre gyakrabban használatosak. Az alkalmazásuk egyik legnagyobb elő
nye, hogy lényegesen gyorsabban vezetnek eredményre, mint a bírósági eljárások. 
Ennek értéke különösen annak fényében nagy, hogy az „ügyek” egy jelentős részé
ben a bírósági ítélet semmilyen megoldást nem eredményez a környezet szempont
jából (pénzbírság, vagy más szankció nem tudja helyreállítani a károkat). A bírósági 
eljárás alapvető jellemzője, hogy a jogsértést kell megállapítania, s ha megállapítot
ta, azt az arra vonatkozó szabályok szerint szankcionálja. A szankciók természetesen 
nem minden esetben „tesznek igazságot”, s az sem ritka, hogy a felek vitája olyan, 
amelyben nem történik jogsértés egyik fél részéről sem, de a tét ilyen esetben is
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lehet nagy. Ezekben az esetekben a bírósági eljárás semmilyen eredménnyel nem 
kecsegtet.

A hozzászólásból az is kiderült, hogy mik az ADR eljárások hazai alkalmazásá
nak feltételei, lehetőségei? Néhány területen az elmúlt években kialakult az a hazai 
szakembergárda, amelyik képes ezen eljárások szakszerű alkalmazására. E szerepkör 
legfontosabb követelménye a pártatlanság, semlegesség. A környezeti konfliktusok 
esetében igen nehéz a pártatlanság (az érintettség hiányának) teljesítése, illetve elfo
gadása, mivel nehéz olyan szakembert találni, aki azt vallaná, hogy semmilyen érde
ke nem fűződik a környezet állapotához, védelméhez. Mintaként inkább azt a meg
oldást lehet alapul venni, amit a munkaügyi területen alakítottak ki az Egyesült Ál
lamokban, vagyis pártatlan lehet az, aki legalább öt éve nem tagja munkáltatói, szak- 
szervezeti képviseletnek, és nem áll ilyenek alkalmazásában. Ennek megfelelője le
het például annak megkövetelése, hogy a „harmadik fél” ne legyen (környezetvédő) 
civil szervezet képviselője (tagja?), s ne legyen olyan vállalat, hatóság, ágazat képvi
selője, amelynek érdeke fűződhet az adott kérdés bizonyos kimeneteléhez.

Ezen eljárások az igénybe vevők ismereteit, elhatározását és érdekeltségét is fel
tételezik. Ez lehet a legnagyobb akadály a hazai alkalmazások elterjedésében. A fe
lek (azok képviselői) hosszú távú érdekeltsége nem minden esetben áll fenn (a vál
lalati vezetők gyors fluktuációja miatt a praktizáló menedzserek az adott munkahe
lyen gyakran egy-két éves perspektívával számolnak, ezen időszak alatt kívánják a 
lehetséges maximális eredményeket elérni). A nyilvánosságra került konfliktusok 
egy részének alapvető célja (a valódi érdek) a nyilvánosság elérése, bevonása, va
gyis ezen esetekben az igazi cél minél nagyobb visszhangot keltő esemény generálá
sa, a másik fél nagy plenum előtti lejáratása, nem pedig az adott kérdésben a lehető 
legjobb eredmény elérése.

Végül, a közvetítői szakma intézményesülése eddig nem történt meg, kifejezetten 
erre a tevékenységre szerveződött szervezet is alig alakult (Munkaügyi Közvetítői és 
Döntőbírói Szolgálat, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség), s az e területen működő 
szakemberek sem találtak még egymásra.

Mindezen nehézségek, akadályok ellenére is érdemesnek látszik számos területen 
(vállalat-lakosok, önkormányzat-lakosok, önkormányzat-vállalat, önkormányzat
önkormányzat közötti konfliktusok esetében) az ADR eljárások alkalmazási lehetősé
gének végiggondolása, mert ahol ezt megtették, ott bizonyos típusesetek és feltételek 
előfordulásakor jelentős sikerrel alkalmazták.

A szakemberek előadásait a fórumon résztvevők hozzászólásai, új szempontokat 
is eredményező vita követte, valamint az (az ismételt) felismerés, hogy a környezet- 
védelem és a civil társadalom iránt elkötelezett szakértők és a laikusok, más szakte
rületek szakértőinek a párbeszéde sem könnyű folyamat.
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Svédasztal -  ennél találóbban aligha jellemezhetnénk azt a kötetet, amelyet az inté
zet szociológia, szociálpolitika és szociálismunkás szakos hallgatóinak az XXIV. 
Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott munkáiból állítottak össze. 
Kilenc szerző hét dolgozata a társadalomtudományok legkülönbözőbb ágaiból nyújt 
ízelítőt, „kóstolót”. S ha az étlap bemutatása során az egyes fogások ismertetése 
aránytalanra sikerülne, arra nincs más mentségem, mint az, hogy egy részük bizony 
egzotikus ínyencség, a társadalomtudomány alig ismert területe számomra.

A kötet első dolgozata igencsak aktuális témát boncolgat. Pintér Róbert: „Az in
formációs társadalomba való átmenet refeudalizált nyilvánossága” című írásában 
habermasi hagyományokat követve, de a tradíciót új nézőpontokkal gazdagítva, az 
új PR-technikák elterjedésének összefüggésében elemzi a nyilvánosság funkcióvál
tozásait a XX. század második felében, pontosabban „az információ-intenzív terme
lés megjelenése utáni és az (internet) network központú »jelenségek« elterjedése 
előtti” korszakban. Elemzésében szembeszáll a sematikus modellekkel, és azt igyek
szik kimutatni, hogy a vizsgált korszakban is egyfajta egyensúlyi állapot jellemzi a 
nyilvánosságot, melyben annak kritikai funkciója ugyan meggyengül, de a manipu
la te  funkció előretörésének következtében sem tűnik el teljesen. A társadalmi nyil
vánosság átalakulásának vizsgálatakor a szerző az információról való gondolkodás 
megváltozását állítja a középpontba, és nem véletlenül. Mivel „az információhoz 
való szabad hozzáférés a kritikai, az információ mint áru a m anipulate nyilvános- 
sághasználatot segíti elő”, az egyik legfontosabb kérdés, amire választ kaphat az 
olvasó a dolgozatból, az, hogy miért nem lehet az információ csak áru. A választ 
részben az információ speciális tulajdonságaiban, részben a modern plurális demok
ráciák politikai szereplőinek érdekeiben találja meg a szerző. De ha az információk
hoz való hozzáférés teljes piacosításának s vele a nyilvánosság manipulatív funk
ciójának győzelméhez vezető út egyik akadályát éppen a politikai szereplők érdekei 
jelentik, akkor felvetődik egy -  a dolgozat keretei között már nem megválaszolható 
-  kérdés: létrejöhet-e a közeljövőben egy olyan politikai berendezkedés, amelyben a 
kritikai-okoskodó nyilvánosság már nem elengedhetetlen politikai intézmény?

Ha erre a kérdésre nem is ad választ, mindenesetre napjaink politikai világába 
kalauzol a kötet második szerzője, Karácsony Gergely. „Az átalakuló átmenet? Vá
lasztói magatartás és politikai konszolidáció Magyarországon” című dolgozatában - 
amellyel az egyik politológiai alszekcióban első helyezést ért el -  a magyarországi 
pártok és választóik kapcsolatát vizsgálja, erős kritikai észrevételekkel, illetve az ed
digi hazai kutatások főáramát tekinti át. Ezek a kutatások ugyanis -  a szerző véle
ménye szerint - túlhangsúlyozták a csoporthátterek vizsgálatát a pártpreferenciák 
individuális formálódásának folyamatával szemben, továbbá nem fordítottak kellő 
figyelmet a politikai pártok szavazatmobilizáló stratégiáinak vizsgálatára. E „mód
szertani egyensúlytalanságok” kiküszöbölésére Karácsony egyfelől a választói ma
gatartás racionális modelljét alkalmazta a magyar választói magatartás elemzésére, 
másrészt a pártok és választóik viszonyát a piac analógiájára képzelte el. A modell
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gyakorlati alkalmazása során a magyar választók egyharmada bizonyult racionális
nak, azaz olyannak, aki a saját álláspontjához legközelebb eső álláspontot képviselő 
pártra.adja szavazatát. Ebben nem kis szerepe van a pártoknak, amelyek -  a politikai 
dilemmák világát leegyszerűsítő szimbólumok révén -  lehetővé tették a választók 
számára, hogy tájékozódjanak a politikában, és racionális döntést hozzanak a parla
menti választásokon.

Ugyancsak a magyar társadalom jelenlegi állapotát vizsgálja, igaz egy egészen 
más perspektívából, Fehér Boróka, Odor Mónika és Vályi Réka. Az általános iskolai 
mozgássérült gyermekek helyzetének leírásakor egy olyan komplex megközelítést 
választottak, amely jócskán túlmegy a fogyatékosság biológista szemléletén, és a 
mozgásfogyatékosságot társadalmi kontextusában értelmezi. Mivel Magyarországon 
nincs hagyománya a fogyatékos emberek helyzetét feltáró kutatásoknak, tanulmá
nyuk hiánypótló munka. A három szerző részletesen elemzi a fogyatékos gyermek 
családba kerülésével felmerülő problémákat, az iskolaválasztás és az általános isko
lai évek nehézségeit, valamint a mozgássérülteket szolgáló ellátórendszert, majd a 
téma alapos ismeretében megoldási javaslatokat vet fel a feltárt problémák és az 
ellátórendszer hiányosságainak orvoslására. De nem feledkeznek meg arról sem, 
hogy konkrét témák megjelölésével könnyítsék meg azok dolgát, akik követni sze
retnék őket a mozgáskorlátozottak helyzetének feltárására és javítására irányuló ku
tatásokban.

Csere Gábor „Dinamikus modell a szociológiában” című munkája valószínűleg 
az új elemzési módszerekre fogékony olvasók számára szolgálhat élvezetes olvas
mányul. A szerény cím igen összetett munkát takar. A szerző ugyanis a dinamikus 
modellek ismertetése és történetük színes bemutatása mellett nemcsak az összetett 
dinamikus modellek szociológiai alkalmazásának elvi lehetőségeit vette fontolóra, 
de egy olyan számítógép-programot is készített, amellyel ez megvalósítható. Sőt, az 
általa készített programmal rögtön elemezte is a Magyar Háztartás Panel vizsgálat 
1992 és 1997 között felvett adatait. Beismerem, a terület számomra, ha nem is ezote
rikus, mindenképpen egzotikus, ezért inkább magát a szerzőt hívom segítségül, hogy 
kedvet csináljon az olvasónak ehhez a kétségkívül ígéretesnek látszó módszerhez: 
„A statikus statisztikai elemzésekkel szemben a dinamikus folyamatok reproduk
ciója azzal az előnnyel is kecsegtethet, hogy a sokdimenziós erőhatásuk, bonyo
lultságuk, átláthatatlanságuk ellenére megismerhetővé, így végső soron kezelhetővé 
és felhasználhatóvá válnak. A dinamikus folyamatok reprodukciója hosszú távon 
azzal a haszonnal is járhat, hogy prognózisokat, szociológiai előrejelzéseket tudunk 
tenni.”

Debreceni Erzsébet „A különbség tényleg köztünk van” című első helyezést elért 
munkájáról már olvashattak a Szociológiai Szemle olvasói az 1999/3. számban, az 
OTDK-ról szóló beszámolóban. Ezért kedvcsinálónak talán elég annyi is, hogy a 
szerző konzulens tanárának, Kovács Andrásnak „A különbség köztünk van” címmel 
publikált, a főiskolások és az egyetemisták körében folytatott antiszemitizmus-kuta
tásának egyik megállapítását vizsgálta felül dolgozatában.

Benda Klára komoly, irigylésre méltó elméleti apparátussal felvértezve kétségte
lenül vidámabb területekre vezet bennünket. Hogyan nevetünk az előítéleteken? -  
teszi fel a kérdést, hogy rögtön meg is válaszolja a magyarországi cigányviccek 
nyelvészeti és szociálpszichológiai elemzésén keresztül. Nagy a kísértés, hogy néhány
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illusztrációval színesítsem ismertetőmet, de azt hiszem, erre semmi szükség, a kötet 
olvasói valószínűleg úgyis ezeket az oldalakat fogják először fellapozni.

Pálinkás János egy másfajta szellemi kalandra invitálja az olvasót. Gazdaság
antropológiai dolgozatának címe magáért beszél: „Reciprocitás és redisztribúció”. 
Munkája nagy részében e két -  nem szigorúan gazdasági -  elv megjelenését és ala
kulását mutatja be a tudománytörténetben, azon belül is elsősorban Mauss és Polá- 
nyi munkásságában. Az elméleti alapvetés után a kula és a potlach intézményén ke
resztül az olvasó az említett elveket talán leghíresebb konkrét formáikban láthatja 
működni. De nem sokáig élvezheti a Trobriand-szigetek lakosainak vagy az észak- 
nyugati indiánok képzelt társaságát, hiszen a szerző innét is tovább vezeti, hogy 
megismertesse a javak forgásának egyéb módozataival, a speciális cserékkel, az 
osztozással és a szerencsejátékokkal, majd a társadalmi igazságosság általánosabb 
kérdését érintve hazahozza jól ismert világába, ahol talán meglepve fedezi fel, hogy 
„a reciprocitás és a redisztribúció közöttünk van, a piaci rendszertől függetlenül 
vagy éppen ahhoz alkalmazkodva, de mindenképpen létezik.”
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ALINA MUNGIU-PIPPIDI:
TRANSILVANIA SUBIECTIVA
(Szubjektív Erdély. Bukarest: Humanitás Kiadó, 1999)

A nacionalizmus és az interetnikus viszonyok tárgyalása az elmúlt időszakban a 
tudományos diskurzus állandó témájává vált. Nem csupán nyugat-európai vagy ame
rikai, de kelet-európai viszonylatban is számos antropológus, szociológus, szociál
pszichológus, történész és politológus foglalkozott a területtel. Mindegyikük más
más szempontokból kiindulva próbálta feltárni és kezelni a problémát, hiszen az 
elmúlt években szinte minden régióban megnőtt a mértéke az intoleranciának és a 
másság el nem fogadásának. Riasztó példát jelentett a volt Jugoszláviában kialakult 
helyzet, melynek következményeként a tudományos szféra egyre nagyobb érdeklő
déssel fordult e szakterület felé. Ennek eredményeként nem csupán leíró vagy ma
gyarázó jellegű tanulmányok jelentek meg, hanem gyakorlati tanácsokkal és lehet
séges megoldási javaslatokkal is próbálkoztak.

Az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó közép-kelet-európai országok közül Ro
mániában létezik az egyik legtöbbet vitatott és tárgyalt etnikai probléma. 1990 után 
felerősödtek a nacionalista tendenciák Erdélyben, és egyre kiélezettebbé vált a ro
mán és magyar etnikum viszonya. A probléma természetének megismerésével és je l
legével egyre többen foglalkoztak az elmúlt években, sajnos azonban túlnyomórészt 
történeti és elméleti szempontokból vizsgálták azt. Kevés empirikus kutatás született 
és még kevesebb olyan publikáció, amely vizsgálati adatokra támaszkodott. Ezért is 
jelentős Mungiu-Pippidi könyve, mely több szintű empirikus elemzését kísérli meg a 
témának mind a román, mind a magyar szempontot figyelembe véve.

Annak ellenére, hogy a magyar probléma veszített hevességéből -  bizonyos té
nyeknek köszönhetően: mint például az 1996-os magyar-román egyezmény, a poszt- 
kommunista nacionalista pártok ideiglenes kimaradása a kormányból és az RMDSZ 
részvétele a koalícióban -  Mungiu-Pippidi szerint nincs rendezve és véglegesen nem 
is lehet megoldani csupán esetleges módszerekkel. A szerző célja, hogy hozzájárul
jon ezek kidolgozásához.

.....nem keresem Erdélyről az objektív igazságot, hanem a hiedelmeknek, attitű
döknek és kollektív viselkedésmódoknak a kapcsolatát és szintézisét vizsgálom, 
amelyek bár szubjektivek, mégis egy erősebb valóságban képződnek, és végtermékeit 
illetően objektívebbek mint a történelmi vagy demográfiai tények, amikor egy többé 
vagy kevésbé harmonikus etnikai együttélés alapjául szolgálnak”.

A könyv megírásakor a szerző saját kutatási eredményein kívül mások által 
készített elemzések és adatok másodelemzésére is támaszkodik. Több módszert is
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felhasznált: fókuszcsoportokat, interjúkat készített magyar és román közvélemény- 
formáló személyiségekkel; saját kérdőíves kutatásán kívül az IM AS1 által 1996-ban 
és a CCRIT” által 1998-ban készített kérdőíves kutatás eredményeit is feldolgozta, 
valamint számos romániai magyar és román folyóirat és újság tartalomelemzését 
végezte el.

A bevezetőn kívül a könyv szerkezetileg 7 fejezetből áll. Tartalmi szempontból a 
fejezetek különálló részekként is értelmezhetők, mivel különböző szempontokból 
közelítik meg a nacionalizmus kérdését és a két nemzetiség viszonyát napjaink Ro
mániájában.

Kiindulópontként a kurrens elméletek áttekintésén túl a magyar és román nacio
nalizmus természetét elemzi a szerző történelmi szempontokat is figyelembe véve. A 
történelmi Magyarországon a magyar nacionalizmus volt az egyedüli, amely arisz
tokratikus típusú volt, a kisebbségek (románok, szlovákok, horvátok) mind egyfajta 
kombinációját hozták létre az állami és népi nacionalizmusnak, amely kedvezett a 
parasztpártok sikereinek a két világháború közötti korszakban.

A XX. századi magyar nacionalizmus lényegét tekintve revizionista volt, hiszen 
arra támaszkodott, hogy számára a trianoni döntés elfogadhatatlan. Annak ellenére, 
hogy a kommunizmus nagymértékben lerombolta a magyar revizionizmust, az anti- 
kommunista politikusok retorikájában 1989-et követően újra megtalálhatók vissz
hangjai, például Antall József és Orbán Viktor kijelentéseiben. A minden magyar 
nemzetiségű egyén kisebbségi jogainak védelmezőjeként fellépő, valamint az ön- 
rendelkezés és önkormányzás jogainak kiharcolását „zászlajára” tűző politika a szá
zad eleji revizionista nacionalizmus egy liberálisabb formájaként értelmezhető. A 
szerző szerint mégis hatalmas változás tapasztalható a magyar nacionalizmusban, 
amely elsősorban az 1 . világháború után elszenvedett lényeges történelmi változá
soknak köszönhető. Az abszurd álmokról áttértek annak kidolgozására, hogy ön
igazgató magyar kisebbségek hálózatát hozzák létre a környező országokban. így 
sikerülne legnagyobb mértékben egyesíteni az összes magyart anélkül, hogy a hel
sinki megállapodást felrúgnák vagy a határokat módosítanák.

A román nacionalizmus sokkal többet változott idővel, de nem jó irányba. Nagy 
Románia létrehozása után az államnacionalizmus célja a nemzetalkotás volt, és az, 
hogy integrálja azokat a románokat, akik addig egy másik országban, más politikai 
tradíciók között éltek. A politika azonban hibásan lépett akkor, amikor az erdélyi és 
baszaráb románokat mint másodrendű állampolgárokat kezelte, a kisebbségeknek 
pedig nem adta meg a megígért jogok egészét. A román államnacionalizmus a nyu
gati típusú polgári-liberális nacionalizmushoz állt közel abban a vonatkozásban, hogy 
a politikai és társadalmi intézmények visszaszerzésére koncentrált, de ezt a problé
mát az állam egyetlen generáció alatt próbálta megoldani. Ez a típusú államnaciona
lizmus a kommunisták hatalomra kerülésével pedig teljesen eltűnt.

1 Az IMAS bukaresti székhelyű intézet, az ország egyik legnagyobb közvélemény-kutató 
intézete. Az elemzéshez felhasznált kutatás 1996-ban készült „Interetnikus viszonyok Ro
mániában" címmel.

" A CCR1T (Centra pentru Relatii Interetnice, Interetnikus Viszonyokat Kutató Központ), a 
kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem keretében működik. Az elemzéshez felhasznált 
kutatás 1998-ban készült ..Magyarok és románok a posztkommunista átmenetben -  mentális 
képek és interetnikus viszonyok Erdélyben" címmel.
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Mungiu-Pippidi a kommunizmus hatásait elemezve arra a meglepő eredményre 
jutott, hogy a román parasztok kollektív memóriája csak az ötvenes évek elejéig 
terjed. Korábbi időszakról nincsenek emlékeik, és a sztálini korszak a túlélők sze
mében mint valami aranykorszak maradt meg. Ennek azért van nagy jelentősége, 
mert egy olyan nemzet nacionalizmusáról kell beszélnünk, amely nagyon fiatal volt, 
és melynek nagy részét a paraszti társadalom alkotta. Ceausescu ezt a helyzetet 
használta fel hatalomra kerülése után, amikor egy olyan ideológiát közvetített a nép 
felé, amelyet utólag nemzeti kommunizmusnak lehetne talán nevezni. Ebben egy 
nagyon leegyszerűsített és misztifikált múltat közvetített a népnek. Az 1968-as prá
gai történések után egy etnikai színezetű nacionalizmus terjedt el, amelyben a román 
nép úgy volt bemutatva, mint egy keresztény latin nemzet, amely megállította a tö
rökök áradatát, ellenállt a magyar nacionalizmust, és amely az európai civilizáció 
egyetlen szigete volt a barbárok között. Ezt az ideológiát minden eszközzel terjesz
tették, és végül a társadalom legnagyobb része elfogadta. Mungiu-Pippidi szerint 
ez a típusú nacionalizmus él napjainkban is tovább, és nem a régi, amiről Verdery 
beszél.

Amíg a magyar nacionalizmus lényegét tekintve ugyanaz maradt, a román nacio
nalizmus eszméje teljes egészében megváltozott és egy merőben új változat terjedt 
el. Ez az új ideológia alakította át Erdély szerepét a nemzeti elméletben (mint a dák
római nemzet bölcsője). Ettől kezdődően Erdély nem csupán az elmélet egyik fontos 
része, hanem annak központi tényezőjévé vált. Ez a magyarázata az Erdéllyel kap
csolatos heves és agresszív nacionalizmusnak, és ez magyarázza azt is, hogy miért 
nem volt intenzívebb érdeklődés Moldova irányába akkor, amikor reális esély lett 
volna az egyesülésre.

Mungiu-Pippidi a nacionalizmus megnyilvánulásainak több szempontú elemzését 
kísérli meg a társadalom és a közvéleményt formáló elitek szintjén. Vizsgálatának 
részét képezi az etnikai identitás és sztereotípiák leírása és interpretálása az erdélyi 
román és magyar etnikum körében empirikus adatok alapján; a történelmet a nacio
nalista viselkedésmód alapjának tekintve vizsgálja ennek társadalmi reprezentációit; 
az interetnikus együttélés társadalmi reprezentációit kutatja sajtóelemzésekkel és 
fókuszcsoportok felhasználásával. Fontos hozzájárulása a téma eddigi vizsgálatai
hoz, hogy nem csupán a társadalom szintjén próbálja megragadni a problémát, ha
nem elemzése tárgyának tekinti a magyar és román elitek nacionalizmusának külön
bözőségeit is.

A Mungiu-Pippidi által felvetett egyik kutatási probléma annak vizsgálata, hogy 
az erdélyi lakosság (az együtt élő nemzetiségek közösen) alkothat-e egy „in-group”- 
ot, szembeállva az Erdélyen kívül élő magyar és román populációval. Ennek a fel
vetésnek aktualitása Koszovó kapcsán nagy jelentőséget kapott, hiszen fennállása 
esetén fontos érvet jelentene Románia regionális szempontok szerinti adminisztratív 
átrendezéséhez.

Kiinduló hipotézise szerint a nemzeti identitás dominánsabb mint a regionális. 
Annak ellenére, hogy az egymás mellett élésből fakadóan sok közös elem létezik, 
mégsem alakult ki egy erős regionális identitás. Szerinte csak igen gyenge regionális 
identitásról lehet beszélni az Erdélyi lakosság körében. Kutatási eredményei alátá
masztották hipotézisét: bár Erdély egységet alkot abból a szempontból, hogy ugyan
azok a problémák és gondok foglalkoztatják az itt együtt élő magyarokat és romá-
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nokat, mégis szerves részét alkotja a mai román társadalomnak. A két kultúra, nem
zetiségi csoport egymástól teljes mértékben különböző identitást fogalmaz meg: az 
erdélyi románok nagyobb mértékben azonosítják magukat a Románia többi területén 
élő román nemzetiségűekkel, a magyarok pedig egy, az „általában vett magyartól” 
különböző, különálló erdélyi magyar identitást vázolnak fel. Az erdélyi magyar kö
zösség határozottan vallja magyar identitását, de nagy többsége Romániát tekinti 
hazájának (64,9%). A szűkén vett Erdélyt csupán a magyarok 35,1% és a románok 
1 0 % tekinti hazájának.

A román-magyar viszonyban az egyik legtöbbet vitatott kérdés a történelem. 
Történelem nélkül nem lehetne meghatározni a nacionalizmust. Az erről szóló ref
lexiók táplálják a nemzeti identitást és a büszkeséget, a többi nemzetiségi csoporttal 
szembeni attitűdöket és a szolidaritást. Ebben kevés szerepet játszik az, hogy egy 
kitalált vagy valós történelemről van-e szó. A lényeges, hogy létezzen egy olyan tör
ténelem, amely a pozitív társadalmi identitás részét képezi.

Mungiu-Pippidi szerint a történelem adott verziójának megvédése egy racionális 
viselkedésmód, mivel ez által az emberek saját magukat, identitásuk lényegét védik. 
A legtöbb esetben a történelem és nemzeti identitás elválaszthatatlan. Nem meglepő, 
hogy egy olyan sokat vitatott régió esetében, mint Erdély, ugyanannak a történelem
nek több verziója is létezik. Ami problémát okoz, állítja Mungiu-Pippidi Seton és 
Watson nyomán, hogy az Erdélyről alkotott elméletek mindkét történetírásban a 
nemzetfejlődés elméletének alapkövét jelentik. Ehhez még hozzáadódik Románia 
esetében, hogy a román nemzeti történelem alárendelődik a nemzeti egység megal
kotása elvének.

A szerző nem valamelyik verzió igazságát próbálja alátámasztani, hanem azt 
vizsgálja, hogy milyen reprezentációk élnek a saját és a másik nemzetiség történe
lemverziójáról a két etnikum tudatában, hiszen ezek a nacionalista viselkedésmód 
alapjait képezik. Több történelmi korszakra vonatkozóan vizsgálja meg a kialakult 
reprezentációkat, és mindegyik esetében párhuzamos, egymásnak ellentmondó ver
ziókat talál. Mindkét etnikum másképp éli meg a különböző történelmi korszakokat, 
más-más jelentőséget tulajdonítva az eseményeknek. Mindkét fél hatalmas jelentő
séget tulajdonított az elsődlegességnek, mivel ezzel támasztják alá jogaikat és egy
mással szembeni követeléseiket.

A magyarok részéről speciális felsőbbrendűségi érzés és magabiztosság nyilvánul 
meg, és ezzel párhuzamosan egyfajta szánakozás a románok felé, amiért ők nem 
ismerik saját történelmüket. Azonban a magyarok nem érzik magukat érintve a ro
mánok tudatlansága miatt. A románok között nagyon elterjedt az Erdélyt elfoglaló 
hun invázió sztereotip képe, számukra a magyarok voltak az „idegenek” akik beteg
ségeket és szerencsétlenségeket hoztak.

A különböző történelmi korokat és a történelmet értelmezve a nemzetiségek tu
lajdonképpen az egymásról alkotott sztereotípiákat is közvetítik. Mungiu-Pippidi 
szerint a román és magyar történelem mai megfogalmazása és bemutatási módja 
csakis kölcsönös frusztrációk és ellenséges érzületek forrása lehet. Szerinte nem 
különböző történelemverziókat kell alkotni, amelyek csakis hamisak lehetnek, ha
nem a román-magyar kapcsolatokat kell kezelni. Egy olyan verzió megírása, ame
lyet mindkét fél elfogad, lehetetlen a mai szituációban. Mungiu-Pippidi a probléma 
feloldását úgy látja lehetségesnek, hogy a vitatott részek esetében mindkét elmélet
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legyen bemutatva, ez hozzászoktatja a gyerekeket a bilaterális gondolkodásmódhoz. 
Amíg ez nem történik meg, a tanárok csak a konfliktus történelmi igazolását végzik 
el, és ezáltal a következő generációkba is beletáplálják a konfliktusokat előidéző 
sztereotípiákat.

A romániai etnikumközi viszony elemzésének eddigi eredményeihez Mungiu- 
Pippidi építő módon járul hozzá a magyar és román elit sajátosságainak és különbö
zőségeinek tárgyalásával. Az elitet elemezve főleg a politikai pártok és az egyház 
jellegzetességeivel és szerepével foglalkozik. Az RMDSZ- 1 jellemezve megállapítja, 
hogy bár különböző politikai irányzatok léteznek a szervezeten belül, a választók 
érdekvédelmi és nem politikai pártnak tekintik. A választók nem tudják behatárolni 
a szervezet politikai orientációját, a magyar közösség nem strukturálódik ideológiai
lag, mivel a politikai ideológiák helyét az RMDSZ közösségi követelései foglalják 
el, melyek elsősorban nemzetiségi, nem pedig politikai jellegűek.

Két domináns csoportosulást különböztet meg az RMDSZ-en belül, egy mérsé
keltet és egy radikálisát. Mérsékeltnek nevezi azokat a vezetőket és ideológiákat, 
amelyek a közösség problémáit az európai kisebbségi jogokat szabályozó dokumen
tumok bevezetésével és alkalmazásával kívánják megoldani. Ez a csoportosulás a 
romániai magyarságot kisebbségnek tekinti, jogaik szerintük biztosíthatóak a tör
vénykezés megváltoztatásával és nem szükséges a politikai rendszer, állam jelenlegi 
struktúrájának átalakítása.

Mungiu-Pippidi radikálisoknak vagy nacionalistáknak azokat a vezetőket és ideo
lógiákat nevezi, amelyek a romániai magyarokat különálló nemzetnek, társnemzet
nek tekintik, és ezért szerintük a fennálló politikai rendszert át kell alakítani úgy, 
hogy vagy önálló régiót lehessen létrehozni vagy konföderációt. Nehéz megállapíta
ni, hogy melyik csoport dominál a szervezeten belül. A szerző felhívja a figyelmet 
arra, hogy az elmozdulás irányát elsősorban az fogja befolyásolni, hogy a román 
politikai elit képes lesz-e tárgyalni és megerősíteni a mérsékelt vezetők pozícióját a 
nacionalistákkal szemben.

A román politikai elit nacionalizmusát jellemezni nehezebb, mert sokszínűbb a 
választási paletta. Három irányzatot különböztet meg a román politikai osztályon 
belül: asszimilációt támogató nacionalista elit, etatista és konzervatív nacionalisták. 
Az első irányzat szerint (ide sorolja Funart, Vadim Tudort stb.) a magyarok tulaj
donképpen románok. Felfogásukban az önmaga különbözőségének tudatában lévő, 
szervezett magyar kisebbség állandó bizonytalansági tényezőt jelent, eredendően 
(születéséből fakadóan) nem lojális a román államhoz, és ezért nem szabad megen
gedni neki az önszerveződés lehetőségét, hogy ne tudja veszélyeztetni a román álla
mot. Ehhez még hozzáadódik a román politikatörténet egy paranoiás elmélete.

A román politikai osztály nagy részét azonban az etatista nacionalisták alkotják. 
Ők egy etatista típusú, mérsékelt és stabil nacionalizmust jelenítenek meg. Az eta
tista nacionalisták nem azonosítják feltétlenül az államot a többségi etnikummal, de 
koncepciójukban a vidéknek teljes mértékben alá kell rendelődnie a központnak, 
amely a domináns etnikum kultúráját fejezi ki. Víziójukban nem az állam működése 
a fontos, hanem az a szerepe, hogy ellenőrizze és fennhatósága alatt tartsa a társa
dalmat. A társadalom lehet pluralista a felfogásukban, de ez a pluralizmus nem al
kotmányos.
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Konzervatív nacionalisták elsősorban a történelmi pártok, az értelmiségiek és a 
görög-katolikusok idősebb tagjai körében találhatóak. Ebben az ideológiában érték
ként jelenik meg a román keresztény identitás és a népi származás. Európai szinte
ken dicsőítik a román kultúra eredetiségét és értékét, és azt a meggyőződést vallják, 
hogy Románia egyféle „Franciaországgá” válhat. Hazafiaknak és a polgári naciona
lizmus képviselőinek hiszik magukat. A konzervatív nacionalisták liberálisok lehet
nek a magyar kisebbséggel szemben abban az esetben, ha az nem irányul a klasszi
kus magyar nacionalizmus felé, mely a román kultúrát lebecsüli, és a románokat 
képtelennek tartja egy semleges, egységes állam létrehozására. A konzervatív nacio
nalisták hisznek a ,jó  románságban”, amelyet mint európai sajátosságot próbálnak 
meghonosítani. Azonban ha ezt a velük együtt élő magyar nemzetiség sem fogadja 
el, írja a szerző, akkor mit lehet várni Európa többi részétől?

Mungiu-Pippidi az elit jellegzetességeinek elemzésével párhuzamosan az elit sze
repének társadalmi szintű felfogására is kísérletet tesz. A hétköznapi emberek a 
konfliktusokért a felelősséget teljes egészében az elitre hárítják át. A magyarok, né
hány kivételtől eltekintve, a konfliktus felelősségét teljes egészében a román nacio
nalistákra hárítják. A románok ezzel ellentétben felelősnek tartják mindazokat, akik 
nemzeti szinten részt vállaltak valamilyen formában a konfliktusban, legyenek ma
gyarok vagy románok. Mindkét fél Emil Constantinscut tekinti annak a vezetőnek, 
aki a legtöbbet tett a feszültségek enyhítéséért. Bár mindkét fél az elitet okolja a né
zetkülönbségekért, mind a magyarok, mind a románok nagy többsége követné ve
zetőit egy esetleges konfliktus esetén, még abban az esetben is, ha egy semleges 
megfigyelő számára evidens lenne, hogy hibát követnek él.

Mungiu-Pippidi könyve nem csupán elméleti és empirikus szempontból próbálja 
áttekinteni a mai romániai etnikumközi konfliktus gócpontjai, hanem útmutatást is 
kíván nyújtani a gyakorlati politika számára. A könyv utolsó részében a szerző fel
vázol néhány lehetséges megoldási javaslatot. Az RMDSZ-szel való közös kormány
zás , amely dicséretre méltó politikai tapasztalat volt ugyan, önmagában nem jelent 
,, modellt", a kisebbségek problémájának megoldására.

A könyv végkövetkeztetése, hogy alapvető konfliktus létezik a magyarok és ro
mánok között, amely Románia gazdasági és politikai helyzetének függvényében fog 
tovább fejlődni. A szituáció nem mondható túlzottan pozitívnak és előre jelezhető, 
hogy a gazdasági válság és populista nacionalizmus komoly problémákat okoz majd 
a jövőben. Ezért fontos a magyar probléma végleges megoldása, amíg a körülmé
nyek még erre megfelelőek: még létezik bizonyos mértékű kölcsönös szavahihető
ség, a lakosság nyugodt és inkább a gazdasági problémákkal van elfoglalva, továbbá 
a nemzetközi légkör is semleges és biztató.

Amennyiben a jövőben egy nacionalista rezsim kerül hatalomra Bukarestben és 
egy jobboldali Budapesten, ez az RMDSZ-en belüli mérsékelt csoport térvesztését 
okozná. Ahhoz, hogy Erdélyben a románok és magyarok viszonya pozitívvá váljon, 
az Európai Unió által támogatott tiszta, törvényes modell kidolgozására és alkalma
zására lenne szükség.

A szerző három lehetséges modellt vázol fel, amely megoldhatná a konfliktust:
1. A hegemón uralom : a kommunista államokat jellemezte. Nem lehetne békés 

úton bevezetni, de komoly krízishelyzetben lehetséges opciót jelenthet. Ezt a modellt 
abban az esetben tudja elképzelni a szerző, ha a jövőben olyan kormány kerülne
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uralomra, amelyben a PRM’ sokkal fontosabb szerepet játszana, mint 1995-96-ban, 
és amely élvezné a román katonai elit és a titkosszolgálatok támogatását.

.2. A konföderáció: végigelemezve mindkét fél érveit, valamint a közvélemény
kutatások eredményeit, amelyekből kitűnik, hogy az erdélyi románok nagy része és 
a magyarok egy része is fenntartásokat fogalmazott meg egy különleges státusú, 
autonóm terület létrehozásával szemben, a szerző nem tartja gyakorlatilag megvaló
síthatónak a modellt. Felhívja a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek egy konfö
derációs államon belül felmerülhetnek, Koszovót hozva fel példának. Annak ellené
re, hogy ideális megoldásnak tűnhet, a gyakorlatban nem a román-magyar viszony 
megoldását jelentené, hanem tovább súlyosbítaná azt és krízishelyzethez vezethetne.

3. Konszenzuson alapuló modell', a szerző a konföderáció egy alternatívájának te
kinti, melynek lényege a hatalom megosztása. Ebben a modellben a kisebbségeknek 
közösségi autonómiájuk van a csak őket érintő kérdésekben, és vétójoggal rendel
keznek, amennyiben számukra nem megfelelő megoldást ajánlanak fel nekik. Az 
országot koalíció kormányozza, amelyben a felosztott társadalom minden területe 
képviselteti magát, és ez a közhivatalnoki funkciókra is vonatkozik. Mungiu-Pippidi 
szerint az 1996-ban hatalomra jutott koalíció is e modell kezdeti stádiumaként ér
telmezhető: a különböző pártok között a közhivatalnoki és a kormányzati funkció
kat, melyekből az RMDSZ is részesült. Hátránya, hogy a modell nem ismert a ro
mániai politikai osztály szintjén, így nem kerültek megvitatásra előnyei és hátrányai.

A szerző a román-magyar konfliktus egyedüli lehetséges megoldását a hatalom 
megosztásán alapuló együttélésben, a kulturális autonómia megvalósulásában és egy 
új társadalmi kommunikációs forma kialakításában látja. A társadalmi kommuniká
ciónak ez az új formája posztmodern kell legyen, mely a másik fél megismerésére és 
elfogadására törekszik. A konszenzuson alapuló modell előnye, hogy nem jelent 
területi elkülönülést, és így a román nacionalistákat kevésbé provokálja. Ahhoz, 
hogy ez megvalósulhasson, szükség lenne a magyar és a kormányzó koalícióban 
részt vevő elit teljes elkötelezettségére. Jelenleg azonban ez nem tapasztalható.

Mungiu-Pippidi arra figyelmeztet, hogy a problémát nem részenként kell kezelni, 
hanem egy olyan globális modellt kell kidolgozni, amellyel mindkét fél egyetért. 
Amíg ez nem valósul meg, a nemzetiségi probléma a román politikai élet égető kér
dése és a román demokrácia megerősödésének gátja marad.

3 A Nagy Románia Pártot (PRM) a szerző az asszimilációt támogató elitként jellemzi.
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NÉMEDI DÉNES: DURKHEIM.
TUDÁS ÉS TÁRSADALOM
(Budapest: Áron Kiadó, 1996)

A könyv Némedi Dénes akadémiai doktori értekezésének szövegét teszi közzé. A 
durkheimi életmű gazdag bemutatását nyújtja, gondosan feltérképezve alakulását, 
társadalmi és szellemi kontextusát. Az alcím arra utal, hogy mindenekelőtt vagy 
kizárólag Durkheim tudásszociológiái nézetei képezik az elemzés tárgyát, s ezt a 
szerző többször határozottan ki is jelenti. „Két egyszerű kérdéssel indul ez a tanul
mány: Mit mondott Durkheim azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket a ké
sőbbi tudásszociológia a saját problémáinak tekintett (ismeretek, hiedelmek, gondo
lati formák; a gondolatok, hiedelmek, a szorosabb értelemben vett tudás létrejötté
vel, terjedésével kapcsolatos intézmények stb.)? Mit jelentett és hogyan alakult ki 
Durkheimnél a „tudás szociológiai elmélete”? (17. old.) „így aztán az a kutatás, 
amelynek eredménye ez a tanulmány, valóban abból a banális kérdésből indult ki: 
hogyan nézett ki Durkheim tudásszociológiája?” (17-18. old.) Durkheim kezdeti és 
a századforduló utáni műveinek különbségére való előzetes reflexióként Némedi ezt 
írja: A századforduló utáni „problematika belső szerkezete határozta meg tehát azt, 
ahogy Durkheim a gondolkodás, a tudás, az értékek és eszmények, valamint a kom
munikáció természetét és folyamatait felfogta -  azt tehát, amit egy későbbi kor tu
dásszociológiaként definiált. Milyen volt ezeknek az elemeknek a szerepe Durkheim 
egész elméleti építményében? Ezt kell e munkában tisztáznunk.” (32. old.) S nem
csak a program megfogalmazásaiban, hanem a későbbiek során is találkozunk efféle 
kijelentésekkel. Például A társadalmi munkamegosztás utáni durkhemi elképzelések 
kapcsán: „Ebből a programból most csak azok az elemek érdekelnek bennünket, 
amelyeket tudásszociológiainak szokás tartani.” (78. old.)

A tényleges eredményt tekintve e megszorítások túl erősek. A könyv többet nyújt 
annál, amit ígér. Erre később térek ki. Először a hangsúlyos tudásszociológiái szálat 
fejtem fel. Némedi a „tudásszociológia” fogalmát sokáig igen általános értelemben 
használja: a tudásszociológia a gondolkodás léthezkötöttségét, a tudás és a társadal
mi valóság közti kölcsönös kapcsolatokat vizsgálja. E kritérium alapján Durkheim 
már első írásaiban (1885-1886) tudásszociológiái elképzeléssel állt elő, amennyiben 
a társadalmak integrációját a „kollektív tudat”-ra, a társadalom közös -  nemcsak 
kognitív, hanem főképp vallási és erkölcsi -  eszméire vezette vissza. (Némedi hol 
„kollektív tudat”-nak, hol „közös tudat”-nak fordítja a conscience collective-et. A  
két magyar terminusnak eltérőek a konnotációi. Azt hiszem, itt egyszerűen „közös 
tudaf’-ról van szó.) A társadalmi munkamegosztásban (1893) a közös tudat integ
ráló szerepe korlátozottabb hatókörűvé vált: a közös meggyőződések itt már csak a

Szociológiai Szemle 2000/3. 114-119.



Szociológiai Szemle 2000/3. 115

premodern társadalmak integrációját biztosító „mechanikus szolidaritásban” játsza
nak szerepet, a modern társadalmakat jellemző „organikus szolidaritásban” a mun
kamegosztás veszi át az integráció feladatát. Mint kiderül, végül is a helyzet ennél 
bonyolultabb, mert a közös tudat az organikus szolidaritásban is helyet kap. Durk- 
heim munkamegosztás-elméletét Némedi termékeny kudarcnak tekinti: a nagy átfo
gó elmélet kudarca nyitott utat a valódi szociológiai kutatómunka felé. „A Division 
kudarca témánk szempontjából azért fontos, mert a mechanikus és az organikus szo
lidaritás modelljével együtt eltűnik az a korai koncepció is, amelyet akár tudásszo
ciológiainak is lehetne tekinteni. A kollektív tudat kvázielméletéről, e történetfilozó
fiai örökségről van szó. Ennek a kvázielméletnek csak egy nagy átfogó koncep
cióban van helye. Létjogosultságát e koncepció eltűnésével elvesztette. Helyébe jó  
ideig nem lépett [...] más. Durkheim 1893 és a századforduló közötti írásai is tele 
vannak a tudásra és a tudatra irányuló reflexiókkal, de ezekből nem állt össze vala
miféle egységes tudásszociológiái elmélet.” (77. old.)

1893 után tehát „a kollektív tudat elméletét nem váltotta fel egy másik hasonlóan 
átfogó igényű megközelítés” . (78. old.) A tudásra és a tudatra irányuló említett ref
lexiók vagy nem tartalmazzák a tudás és az ettől független társadalmi valóság szét
választását, vagy periférikusak Durkheim gondolkodásában, vagy nem elméletiek. 
Ezért nem áll össze belőlük tudásszociológiái elmélet. E reflexiók a következők:

a) A szociológia módszertani szabályaiban (1894) visszatér ugyan „az egyéni tu
dattól független kollektív tudat” fogalma, de ettől kezdve e tudat a kollektív repre
zentációk összességét jelöli. A lényeg az, hogy „itt a kollektív tudat nem a társada
lom egyik specifikus integrációs módját, hanem általános létmódját jelöli” (81. old.), 
vagyis a tudat és a társadalmi tények között nem lehet hatás vagy kölcsönhatás, hi
szen a kettő egybeesik: „a társadalmi tények «képzetekből (représentations) és cse
lekedetekből állnak«” . (Uo.) Ugyanez a gondolat markánsan jelen van Az öngyilkos
ságban (1897) is, ahol Durkheim azt írja, hogy a társadalom „lényegileg képzetekből 
áll". (82. old.)

b) A tudásszociológiái elmélet látszatát keltheti a „morfológiai (vagy ökológiai) 
determinizmus” tétele, mely szerint a társadalmi jelenségek közegüktől, illetve szubszt- 
rátumuktól függenek. Bár e gondolat már korábban is megtalálható Durkheimnél, 
pontos meghatározására az 1890-es évek végén tett kísérletet. A szubsztrátum össze
tevői: a társadalmakat alkotó emberek tömege, térbeli eloszlásuk, a kollektív viszo
nyokat befolyásoló dolgok természete és konfigurációja. Némedi szerint három ok
ból alkalmatlan e koncepció arra, hogy tudásszociológiát lehessen építeni rá: „Egy
részt a szubsztrátum által befolyásolt jelenségek természetéről Durkheim nem mond 
semmit. A «társadalmi jelenségek« kifejezés tulajdonképpen jelöl mindent, a né
pesség szorosan demográfiai értelemben vett eloszlásán kívül.” (89. old.) Másrészt: 
„A szubsztrátum fogalma ebben a tanulmányban bizonytalanul definiált, és kérdé
ses, hogy egyáltalán a társadalmi tények közé sorolhatók-e a morfológiai tényezők.” 
(90. old.) Harmadrészt, „Durkheim számára elméletileg ez a kérdés nem volt első
rendűen fontos". (91. old.)

c) A „kollektív reprezentációk” természetének részletes kifejtését Durkheim egy 
1898-as tanulmányában nyújtja. E fejtegetései megint csak nem tudásszociológiái 
jellegűek: elsődleges céljuk annak bemutatása, hogy a kollektív reprezentációk köz
vetlenül nem vezethetők vissza egyéni reprezentációkra (egyéni tudatállapotokra),
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mint ahogy az egyéni reprezentációk (pszichikus jelenségek) sem redukálhatok ideg- 
rendszeri állapotokra.

d) Ahol ebben az időben valóban előtérbe került Durkheimnél a tudat és a tudás, 
az a kommunikáció és érintkezés összefüggésrendszere. Három területen vizsgált 
ilyen összefüggéseket: a család, a foglalkozási csoportok és az állam szintjén. Az ön- 
gyilkosságban a családi szolidaritás fontos magyarázó tényező az egoista öngyilkos
ság elméletében. A családi szolidaritás (integráció) az érintkezési és kommunikációs 
gyakoriság (sűrűség) függvénye. A tudati elemek fontosságát itt nem tartalmi ismér
vek adják, hanem maga a kommunikációs folyamat: „a nagyfokú integrációt nem a 
tudattartalmak azonossága, hanem a tudatok érintkezése garantálja” . (111. old.) Egy 
magasabb szinten a foglalkozási csoportokon belül is szerephez jut a gyakoribb 
érintkezés és kommunikáció integratív szerepe. Durkheim itt a tényleges tudattar
talmaknak is jelentőséget tulajdonít: „itt a csoport sűrűségéből, a kommunikációból 
közvetlenül levezethetőknek tűnnek a közös tudatelemek, a közös morális szabá
lyok” (118. old.), „a sűrűségből, a gyakori érintkezésből közvetlenül adódnak a kö
zös hiedelmek”. (119. old.) Végül pedig az állam Durkheim szerint egy sajátos gon
dolkodásmód szerve: a világos reprezentációkra képtelen, homályos eszmékkel (kol
lektív tudat) bíró társadalom helyett világos és határozott társadalmi tudatot alakít ki 
(állami tudat) a kollektív viselkedés hatékony irányítására. E konzervatív és pater
nalista pedigréjü gondolatot Durkheim a kommunikáció fogalma segítségével a 
demokratikus állam igenlése irányában építi tovább. Az állam mint a gondolkodás 
szerve egyben a politikai kommunkáció szerve is: ez egyrészt a kormányzat (mint 
tudat) belső tárgyalásainak és eljárásainak nyilvánosságát jelenti, másrészt az állam 
és a társadalom közti kommunikáció, információgyűjtés és információcsere intenzí
vebbé válását. Ez sajátosan a demokrácia jellemzője, ahol „a kormányzás folyamata 
lényegében kommunkációs folyamat” . (129. old.) Összességében a kommunikáció
ra, a családi, foglalkozási és állami tudatra vonatkozó megjegyzésekről és fejtegeté
sekről Némedi azt mondja, hogy megvan bennük egy koherens elmélet lehetősége, 
de a kommunikatív tudatnak ezt az elméletét Durkheim nem fogalmazta meg, és 
ennek hiányában nem mondhatjuk azt, hogy Durkheim a tudásszociológiái megkö
zelítést elméleti vizsgálódásainak középpontjába állította volna.

Az 1890-es évek végén határozott tematikus fordulat következett be Durkheim 
elméleti érdeklődésében: a vallás és a primitív társadalmak kerültek előtérbe. E for
dulat vezetett Némedi szerint Durkheim tudásszociológiái elméletének kialakulásá
hoz. Az 1897 és 1902 közötti vallásszociológiai írásokban már megjelenik a „szent” 
és a „profán” dichotómiája, a totemizmus-elmélet, a vallási és genetikus (evolucio
nista) magyarázat, ez utóbbi kapcsán pedig az a meggyőződés, hogy „a centrális 
elméleti problémákat a legegyszerűbb, az ún. primitív társadalmak kutatása kapcsán 
lehet legkönnyebben tisztázni” . (203. old.) Áttörést azonban csak a Marcel Mauss- 
szal közösen írt, Az osztályozás néhány elemi formája  (1903) jelentett. Némedi sze
rint ez a tanulmány tárta fel a megismerés szociológiai elméletéhez vezető utat. Az 
alapgondolat röviden: a gondolkozásban a közös társadalmi elemet nem a hiedelmek 
tartalmában kell keresni, hanem az alapvető logikai képességekben, abban, hogy 
egyáltalán gondolkodunk. A meghatározás, dedukció és indukció képessége nem 
alkati sajátosságai az emberi elmének, hanem társadalmi intézmények, melyek ki
alakulását csak a szociológia képes megmagyarázni. (218-219. old.) Az osztályozás,
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kategorizálás és ezáltal minden logikai megkülönböztetés ebből ered. „Az első logi
kai kategóriák társadalmi kategóriák voltak, a dolgok első osztályai pedig valójában 
emberek osztályai, amelyekbe ezeket a dolgokat besorolták. Az emberek tehát csak 
azért csoportosították gondolatilag a dolgokat, mert maguk is csoportot alkottak, és 
csoportként is gondolták el magukat.” (225. old.)

Végül 1909 körül kristályosodik ki Durkheim radikális tudásszociológiái prog
ramja, amely „az egész hagyományos episztemológia szociologizálását kezdemé
nyezte” . (262. old.) A Némedi által „mérsékelt tudásszociológiainak” nevezett felfo
gástól eltérően, amely megáll az eszmék alakulásának társadalmi okokra történő 
visszavezetésénél, Durkheim oly módon kívánta feltárni a gondolkodás társadalmi 
feltételeit, hogy a ténybeli igazság és az erkölcsi helyesség kritériumait is a társa
dalmi kontextusra kívánta visszavezetni. E feladatra vállalkozik a „Durkheim élet
művét megkoronázó nagy könyv” (272. old.), A vallási élet elemi formái (1912). Az 
akkor ismert legegyszerűbb vallásról, az ausztrál bennszülöttek totemisztikus hie
delmeiről és gyakorlatairól meglévő ismeretekre támaszkodva kimutatja, hogy az 
elemi vallási hiedelmek és a kategorizálás emberi képessége között belső kapcsolat
nak kellett lennie. A kategorizálás alapformáját s ezáltal az osztályozás képességét 
a „szent” és a „profán” dichotómiájából eredeztette. „Durkheim úgy vélte, hogy 
amennyiben meg tudjuk magyarázni, hogy az ember vallási »képessége« társadalmi 
eredetű, meg fogjuk érteni, hogy a létező legönkényesebb kategoriális dichotomi- 
záció, a szent/profán dualitás is társadalmi jellegű, s ezek után legalábbis elvileg 
nem fog nehézséget okozni annak a belátása, hogy gondolkodásunk egész kategori
ális szerkezete társadalmi produktum.” (277. old.) E vallási megkülönböztetésre 
nemcsak általában az osztályozás képessége vezethető vissza, hanem konkrétan azok 
a legfontosabb kategóriák is, amelyekben a világot felfogjuk, így például a társada
lom és a természet megkülönböztetése, az idő és a tér tagolása. E témának és az 
etnológiai anyagon történő artikulálásának sok további izgalmas leágazását és fo
lyományát mutatja be Némedi.

Ez lenne tehát nagy vonalakban a könyv gondolatmenetében a tudásszociológiái 
szál. Láthattuk, hogy a durkheimi tudásszociológia tárgyalása igen széles sávban 
történt, hiszen alapos bemutatását nyújtotta azoknak a durkheimi gondolatoknak is, 
amelyek ugyan nem tudásszociológiaiak, de annak látszhatnak vagy érintkeznek 
vele. A durkheimi hatalomfelfogás bemutatásakor vagy a századforduló körüli te
matikus fordulat, illetve diszciplína-szervezői tevékenység (Armée sociologique) és 
politikai vitairatok részletes ismertetésekor viszont már olyan ismereteket kapunk, 
amelyek csak nagyon távolról kapcsolódnak a megadott témához -  annyira, ameny- 
nyire egy életmű és életút minden része kapcsolódik az összes többihez. Vagyis a 
könyv a teljes durkheimi életmű és életút bemutatását nyújtja. Kis leleményességgel 
persze kimutatható, hogy a kettő ugyanaz. S valóban ez történik, amikor Némedi 
utólag értékeli a tudásszociológiái elmélet 1890-es évekbeli hiányát Durkheimnél: 
„Az, hogy Durkheimnek nem volt specifikus tudásszociológiái elmélete, nem zárta 
ki, hogy -  bármivel is foglalkozzon -  ne érintse mindig a tudat/tudás kérdéseit. Ma
gyarázó sémáiban a tudatnak, a reprezentációknak, a kommunikációs és érintkezési 
folyamatoknak mindig kitüntetett szerepe volt. Ez alapján még azt is lehetne mon
dani, hogy Durkheim egész szociológiája tudásszociológia volt. Éppen a tudásszo
ciológiái elmélet, a tudat/tudás kérdésével kapcsolatos pregnáns és egyértelmű,
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egymással összhangban levő állítások hiánya tette lehetővé, hogy a tudat/tudás témái 
diffúz módon mindenütt jelen legyenek.” (137. o ld .) -H a  jól látom, a „tudásszocio
lógia” fogalmának exkluzív és inkluzív jelentését elég szabadon váltogatja a szerző.

A tudásszociológiái problematika mellett s azzal szoros összefüggésben még leg
alább három nagy témakör vonul végig vezérfonalként a durkheimi életmű Némedi 
által nyújtott bemutatásában: 1 ) a filozófia és a szociológia viszonyával kapcsolatos 
durkheimi álláspont változásai; 2) Durkheim módszertani antiindividualizmusának -  
és morális individualizmusának -  stádiumai és vonatkozásai; 3) a társadalmi integ
ráció problémája általános elméleti értelemben és Durkheim saját korával és társa
dalmával történő szembenézésének aktuális problémájaként. E másik három vonulat 
mindegyikéről ugyanolyan gazdag és jól megrajzolt képet kapunk, mint a tudásszo
ciológiái gondolatokról.

Kritikai megjegyzéseim nem tartalmi, hanem műfaji és stiláris jellegűek. A könyv 
egy akadémiai doktori értekezés. Az akadémiai elbírálásnak megvannak a maga 
szabályai. Az e szabályoknak megfelelő írások belterjesek, túlírtak, túljegyzeteltek, 
szőrszálhasogatóak, nagyobb közönség számára olvashatatlanok. Miért kellett ugyan
ebben a formában könyvként közzétenni? A könyv szerzője rögtön jelzi is az olva
sókat szelektáló attitűdjét, mikor így fogalmaz: „Minthogy e könyv nem azoknak 
íródott, akik most kezdenek Durkheimmel ismerkedni, olvasóiról felteszi, hogy tud
ják: Émile Durkheim francia szociológus volt, aki 1858-tól 1917-ig élt. Ugyancsak 
feltételezi, hogy az olvasóknak legalább a négy leghíresebb Durkheim-munkáról (a 
Division, a Régies, a Suicide és a Formes) van valamelyes képük.” (12. old.) Tudás
szociológusok dönthetnék el, hogy ez egy magyar nyelvű könyv esetében mekkora 
olvasóközönséget jelent; számukat én úgy 30, maximum 70 főre becsülöm. Ugyan
akkor van valami komolytalan is ebben a kezdeti figyelmeztetésben. Egyrészt ha 
csak azokhoz szól a könyv, akik tudják, mettől meddig élt Durkheim (s miért kellene 
tudni, bármikor fellapozható egy lexikonban, ha szükség van rá), akkor miért 
mondja meg? Másrészt hogyan értsük ezt a „valamelyes képet”? Kritériumnak nem 
elég pontos. Harmadrészt Némedi jól tudja, hogy ha két ember valamelyest vagy 
akár alaposan ismeri ugyanazt a művet, a két ismeret nem ugyanaz. S minthogy a 
művek mindig egymástól eltérő értelmezésekben élnek a különböző fejekben, senki 
sem takaríthatja meg annak az értelmezésnek a bemutatását, amelyre saját maga épít. 
S végül egy hosszú tudományos értekezéstől joggal elvárható, hogy érvelése előfel
tevéseit felvonultassa, s ne hagyja meg találgatások tárgyának. Ugyanez vonatkozik 
Némedi más efféle megjegyzéseire is, például amikor A társadalmi munkamegosz
tásról elemzésébe fogva ezt írja: „A következőkben (ismertnek tételezve a könyv 
gondolatmenetét) a Division általános elméleti magvát próbálom meg rekonstruál
ni.” (55. old.)

A könyv szerencsére nem váltja be fenyegetéseit: gondolatmenete és érveinek 
ereje érthető és megítélhető a kikötött előzetes ismeretek nélkül is. Más okból nehe
zen követhető és feldolgozható, nevezetesen a nehézkes akadémiai beszédmód miatt. 
A szövegben túl sok az előre- és visszatekintés, tucatnyi alkalommal minden el van 
mondva újra és újra. Körülményes megfogalmazásokkal, fölösleges ismétlésekkel az 
olvashatóság határáig túl van írva a könyv. Arra viszont nem jutott hely, hogy el
méleti kulcsfogalma, a „tudásszociológia” kellő megvilágítást nyerjen. Mint ahogy 
a tudásszociológia többször említett Mannheim-, Merton-, Douglas- és Bloor-féle
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típusvariánsairól sem kapunk kellő eligazítást, noha ez fontos útmutatást jelenthetne 
a tekintetben, hogy Durkheimnek pontosan hol is a helye a tudásszociológián belül.

A mű egésze szerkezetileg jól tagolt, az egyes szerkezeti egységek azonban oly
kor nehezen áttekinthetőek. A 7. fejezettől némiképp egyszerűsödik a kép, mivel 
dominánssá válik Durkheim műveinek lineáris bemutatása. Az önismétlések tovább
ra is megmaradnak, de áttekinthetőbbé válnak. A szöveg gördülékenységét szemmel 
láthatóan belefolyásolják Némedi preferenciái. A társadalmi munkamegoszt ásról-t 
nagyon nem szereti, így ennek bemutatása és az erre való hivatkozások jelentik az 
egyik legnagyobb próbatételt az olvasó számára. A szerző a századforduló előtti 
Durkheimmel általában véve sem valami elégedett, s amikor az 5. fejezetben ezen a 
témán sikerül túljutnia, határozottan olvashatóbbá válik a szöveg. A 10. fejezet pe
dig, amely a kedvenc művet, A vallási élet elemi formái-X mutatja be, már kifejezet
ten élvezetes. Megfelelő szerkesztéssel, terjedelmét csökkentve, tartalmi veszteség 
nélkül érdekfeszítő, az érvelés logikáját jobban sarkító és sokak számára hasznosít
ható könyvet lehetett volna faragni az értekezésből.
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A MÁSIK DURKHEIM?
Némedi Dénes: Durkheim. Tudás és társadalom 
(Budapest: Áron Kiadó, 1996)

1. A művek egyszerre szólnak választott tárgyukról és szerzőikről. Az olvasó számá
ra különleges élményt jelent, amikor a mű mindkét tekintetben újrarajzolni látszik a 
rögzült képeket. Ilyen munka ez a könyv is, melyben Némedi Dénes -  akit a mai 
magyar szociológusnemzedék egyik legfelkészültebb tagjának tartok -  a szocioló
giai hagyomány által megszilárdított Durkheim-kép megváltoztatására tesz kísérle
tet, miközben kutatói munkásságának új kvalitásait is felmutatja.

Annak idején Robert К. Merton híres művében (Társadalomelmélet és társadalmi 
struktúra) meggyőzően érvelt amellett, hogy a szociológia történetének ismerete a 
szociológus szakmai felkészültségének integráns része. Szemben a természettudo
mányok „beolvasztásos negligálás” technikájával (az új, bizonyított felfedezés és 
magyarázat érvénytelenné teszi a korábbit, s így az holt anyagként bekerül a „termé
szettudományi múzeumba”), a társadalomtudományok nem tudják teljes egészében 
holt anyaggá tenni korábbi teljesítményeiket, hiszen azokban olyan problémafelve
tések fogalmazódnak meg, melyekre ma sincs végérvényes válasz. Ugyanakkor azt 
is tudjuk, hogy ennek ellenére a szakma viszonya saját múltjához meglehetősen am
bivalens, s különösen a huszadik század második felében csökkent a korábbi jelentős 
teljesítmények ismeretének presztízse. Csak üdvözölni lehet minden olyan törekvést, 
mely az elméleti örökség feltárására és értelmezésére irányul, különösen akkor, ha a 
cél az, hogy az új eredményeket a fiatal szociológusnemzedék szakmai felkészültsé
gének részévé tegye.

Némedi Dénes azon -  nem túl nagy számú -  hazai szociológusaink egyike, aki 
biztosan mozog szakmája csaknem minden területén: elsősorban elméleti érdeklődé
sű, ugyanakkor empirikus kutatások résztvevője is; a szociológia általános proble
matikáinak avatott ismerője, ugyanakkor egy szakszociológia (a tudásszociológia) 
művelése mellett is elkötelezte magát. Munkássága első felében főként történeti té
mák iránt mutatott érdeklődést: ezek közül értelmiségtörténeti és a két világháború 
közti népi szociográfiára vonatkozó kutatásai emelkednek ki. Már e publikációiban 
is kimutatható volt Némedi kutatói teljesítményének két -  általam meghatározóan 
fontosnak tartott -  vonása: egyfelől a történészi, „filoszi” alaposság, másfelől pedig 
az elméleti affinitás. Ahogyan saját maga fogalmazott: a népi szociográfia is vala
milyen általánosabb problematika hordozójaként -  mint értelmiségi mozgalom, mint 
a magyar szociológia előtörténetének egyik fejezete érdekelte. 1 Időközben kutatói 
munkásságában egyre inkább az elméleti problémák kerültek előtérbe, s ez (a nem
zetközi szociológia- és eszmetörténet, valamint a tudásszociológia iránti érdeklődés) 
vezette a Durkheim munkásságát elemző mü megírása felé.

1 A népi szociográfia 1930-1938. Budapest: Gondolat Kiadó, 1985: 8.
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A Durkheim-monográfm kétségkívül Némedi eddigi pályafutásának csúcspontját 
jelenti, melyben a történeti-filológiai rekonstrukciós készség és az elméleti képzett
ség egy további fontos képességgel párosul: a konstrukció képességével. Némedi 
mer szakítani a hagyományos Durkheim-képpel, s már-már provokatív hipotézisével 
(Durkheim mint tudásszociológus s mint az újítás teoretikusa) egyike azoknak, akik 
új megvilágításba kívánják helyezni a szociológia klasszikusát. A hipotézis persze 
gondos elemzésen nyugszik, ám mégis vitára ingerlő. Van tehát egy másik Durkheim 
is? Némedinek erre vonatkozóan gondos szövegelemzésre és a vonatkozó értékelé
sek ismeretére épülő válaszai vannak.

Az elmúlt évtizedek magyar szociológiájában a Durkheim-kép árnyalására vagy 
továbbrajzolására mindig müvei megjelenése kapcsán került sor. Rendre megfogal
mazódott, hogy Durkheim meghatározó szerepet játszott a szociológia mint önálló 
diszciplína megteremtésében, de emellett munkásságának más és más aspektusa ka
pott kiemelést. Az öngyilkosság (1967) előszavában Cseh-Szombathy László főként 
Durkheim szaktudományos és a módszertani teljesítményét méltatta, A társadalmi 
tények magyarázatához (1978) előszavában Ferge Zsuzsa elsősorban Durkheim tu
dósi korrektségét és morális tisztességét hangsúlyozta, s védte őt a Jobbról felszen- 
telőkkel” és a „balról támadókkal” szemben. A társadalmi munkamegosztásról 
(1986) bevezető tanulmányában Csontos László Durkheim gondolkodásmódjának 
logikai szerkezetét analizálta. Némedi nem várta meg egy újabb Durkheim-kötet 
megjelenését mondandója megfogalmazásához, bár a hazai szociológiai könyvkia
dás nagy adósságának tartja, hogy A vallási élet elemi form ái (Les formes 
élémentaires de la vie religieuse. 1912) még nem jelent meg magyarul. Álláspontja 
szerint talán ez a mű bizonyíthatja leginkább, hogy a „kanonizált” szövegek Durk- 
heimje mellett létezik egy ma még kevéssé ismert másik Durkheim is.

2. A Durkheim-monográfía a kortárs magyar szociológia egyik kiemelkedő telje
sítménye. Azzá teszi az a kiterjedt kutatómunka, melyet Némedi Franciaországban 
végzett, a hatalmas szakirodalmi bázis, melyre támaszkodik, s a tiszteletre méltó 
intellektuális teljesítmény, melyről a szerző tanúbizonyságot tesz. Ez utóbbi téren 
kiemelkedőnek tartom, hogy az analitikus-rendszerező Némedi is új arcát mutatja 
(mondhatnánk: ez a „másik” Némedi), nevezetesen a konstruálóét, aki bátran újra
rajzolja a megszilárdulni látszó Durkheim-képet. Ekkor is megőrzi azonban saját 
„hagyományos” kutatói erényeit. Állításait alapos szövegelemzésekre2 építve argu
mentálja, s tudományos tisztességét bizonyítja, hogy ezek mindvégig kritikai elem
zések is: Némedi maga világít rá a szövegekben található ellentmondásokra.

A tudományelmélet megkülönbözteti egymástól a rendszeralkotókat és a problé
mafelvetőket, az előbbiekhez a törvényszerű amortizáció, utóbbiakhoz viszont a 
folyamatos virulencia képzetét társítva. Némedi a rendszeralkotó Durkheimről ki
alakult képet változtatja meg, rámutatva azokra a termékeny problémafelvetésekre 
(mindenekelőtt a tudás és a társadalom kapcsolatának mibenlétére, megújítás és újí
tás összekapcsolódására), melyek fényében Durkheim nem a szociológia történeti

2 Külön elemzés tárgya lehetne Némedi jegyzetelési technikája. Számára a jegyzetanyag nem 
pusztán a forráshely jelölésének, hanem sokkal inkább a főszöveg megértetésének, a mon
danivaló árnyalásának, a szakirodalmi reflexiók elrendezésének eszköze.
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jelensége, hanem sok tekintetben a modern cselekvéselmélet, illetve a tudásszocio
lógia kortársa.

Bár Némedi többször is hangsúlyozza, hogy csak korlátozott céljai vannak, hogy 
Durkheim életművét „csak” a tudásszociológiái problematika szemszögéből nézve 
kívánja rekonstruálni, valójában azonban teljes áttekintést kapunk Durkheim mun
kásságáról. A kötet tíz fejezetéből az első öt a „kanonizált szövegek” Durkheimjét 
mutatja be. Némedi hangsúlyozza, hogy a francia szociológus eredeti problémája az 
egyén és társadalom viszonyának, közelebbről a társadalmi integráció kérdésének 
vizsgálata volt. Társadalomtörténeti okok is közrejátszottak abban, hogy ő mind
ehhez először a nemzeti szolidaritás újrateremtésének szándékával látott hozzá. Első 
ismert müvét (A társadalmi munkamegosztásról. 1893) Némedi azért tartja „termé
keny” elméleti kudarcnak, mert bár nem tudott választ adni a funkcionális rendszer- 
szintű integráció kérdésére, többek között ez a munka nyitotta meg az utat Durkheim 
legfontosabb részkutatásai (öngyilkosság, nevelés, család stb.) előtt.

Az 1894-es „kanonikus” mű (A szociológia módszertani szabályai) megírását kö
vető időszak Némedi szerint egyfajta előkészítése Durkheim tudásszociológiájának. 
Szerinte az ekkor született írások még nem álltak össze ugyan valamilyen egységes 
tudásszociológiái elméletté, de határozottan kimutathatók a változás jelei (a kollektív 
tudat fogalmának egyre gyakoribb felcserélése a kollektív reprezentációk fogalmá
val, a társadalmi szerveződések kommunikatív jellegének kiemelése). A századfor
dulót követően Némedi többrétegű pályafordulatot diagnosztizál Durkheim munkás
ságában, melynek dátumát részint 1903-ra (Az osztályozás néhány elemi formája 
című Durkheim-Mauss tanulmány megjelenése), részint 1907-re (az Année socio- 
logique megszervezése), részint pedig 1912-re (A vallási élet elemi form ái megjele
nése) teszi. A 6-10. fejezetek ennek a „másik” Durkheimnek a képét rajzolják meg, 
gondos szövegelemzésre támaszkodva.

3. Eredendően tudásszociológiái vagy csupán tudásszociológiái relevanciájú Durk
heim munkássága? Természetes, hogy a rögzült képek csak lassan változnak. Néme
di okfejtését olvasva rendre felmerülő kérdés, hogy Durkheim munkássága tekint- 
hető-e egy hol latens, hol pedig manifeszt tudásszociológia megnyilvánulásának? 
Némedi óvatosan (megszorító megfogalmazással élve) ugyan, de átveszi az ezt az 
álláspontot képviselő Fournier-hipotézist (137.). Időnként azonban az olvasónak az 
a benyomása támad, hogy a tudásszociológia határainak kiterjesztő értelmezése ré
vén Némedi mintegy „beleolvassa” Durkheimbe a tudásszociológiát. A kiterjesztő 
értelmezésben a tudás mellé felveszi a tudattartalmak lényegében teljes körét: a cse
lekvők hiedelmeit, értékeit -  a cselekvést szabályozó normákat és elvárásokat értve 
alattuk (138.). Ezen a ponton viszont nem világos, hogy hol húzódik a határ (egyál
talán van-e határ) tudásszociológia és pl. cselekvéselmélet között.

A monográfia legizgalmasabb részének a 8 . és a 10. fejezetét tartom, mely Durk
heim metodológiai és szemléleti pozíciójának radikális megváltozását kívánja bizo
nyítani. Durkheim metodológiai nézeteit a hagyományos szociológiatörténet még 
ma is A szociológia módszertani szabályai (1894) alapján rekonstruálja. Némedi 
meggyőzően mutatja ki az esszenciális különbséget az 1894-es műben és Az osztá
lyozás néhány elemi form ája  (1903) című tanulmányban kifejtett álláspontok között. 
A szakmai tisztességtől vezérelve természetesen ismerteti az összes lehetséges el
lenvetést (elsősorban R. Needham alapján), amely e módszertani fordulat megalapo
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zottságával kapcsolatban felmerülhet. Itt azonban nemcsak a rendelkezésre álló et
nográfiai anyag bizonyítóereje vet föl kérdéseket, hanem sokkal inkább maga az 
elgondolás. Durkheim és Mauss a tudat kategorizációs tevékenységének társadalmi 
jellegét bizonyítandó a primitív népek ilyen irányú -  a képességek keletkezésére 
rávilágító -  gyakorlatát elemezve vélték megválaszolhatónak a kérdést.' Valóban 
van ebben az elgondolásban több ismeretelméleti fordulat is (pl. a genetikus magya
rázat felé történő elmozdulás), ám a korai evolucionistákra jellemző naiv mag (a 
„primitívek” tanulmányozása révén saját korábbi állapotainkat ismerhetjük meg) 
miatt kérdéses a magyarázóereje a modern társadalmakra vonatkozóan. Ezt egyéb
ként maga Némedi is diagnosztizálja (322.).4

Ez az aggály megfogalmazódik A vallási élet elemi form ái kapcsán is, melyet 
egyébként Némedi az életmű megkoronázásának tart. A könyv gondolati anyagát 
bemutatva határozottan elveti a Durkheimről mint a „rend prófétájáról” kialakult 
képet, s amellett érvel, hogy Durkheim „elsődlegesen az újítás, a kreáció teoretikusa 
kívánt lenni” (297.). Ugyanakkor ő maga is elismeri, hogy Durkheimet egyszerre két 
(egymással látszólag ellentétben álló) probléma is foglalkoztatta. Egyfelől a társa
dalmi integráció szempontjából továbbra is fontosnak tartotta valamilyen közös hie
delemrendszer és kultusz létét, másfelől viszont „a társadalom megújítását, a kötelé
kek újrateremtését várta a kultikus »forrongástól«, valamiféle gyökeres újraterem
tést” (310.). Ezért tette művének kiemelt problematikájává a társadalmi változás és 
az újítás vizsgálatát (az intichiuma rítusok elemzését, a szent és profán ciklusok 
megkülönböztetését, a társadalmi sűrűség, a kritikus tömeg és a kollektív forrongás 
szerepét a változásban). Ez kétségkívül új elem Durkheim munkásságában, de 
Némedi argumentációja nem bizonyítja egyértelműen, hogy ez egyúttal Durkheim 
szemléleti pozíciójának radikális változását is jelenti. Ehhez -  éppen Némedi sza
vaival élve -  azt kellene bizonyítani, hogy „a fejtegetésekben és a kutatási gyakor
latban meghatározható ... egy központi probléma, érdeklődési irány, sajátos megkö
zelítési mód mint kristályosodási pont” (136.). Nem is beszélve arról, hogy funk- 
cionalista szemszögből nézve az újításra tekinthetünk úgyis, mint az integráció más 
összefüggésekben történő megteremtésének eszközére (mechanizmusára) . 5 Persze 
látja ezt Némedi is (299-300.), de kitart azon olvasat mellett, amely szerint Durk
heim az újítás teoretikusa.

Amikor a nem Durkheim-kutató recenzens befejezésül ismételten hangsúlyozza 
Némedi Dénes óriási érdemeit a hagyományos Durkheim-kép megváltoztatásában, 
nem teheti meg azt, hogy a művet széles olvasói kör figyelmébe ajánlja. A könyv 
ugyanis szerzője tudományos értekezésének anyagát foglalja magában, viselve an-

■’ .... az az igazi kérdés, mi késztette az embereket arra, hogy épp ilyen formában rendszerez
zék elképzeléseiket, és hogy honnan vették ennek a figyelemre méltó elrendezésnek az alap
ötletét.” (Az osztályozás néhány elemi formája. In: A társadalmi tények magyarázatához. 
Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1978: 261.)

4 „Durkheim sohasem nézett szembe nyilvánosan azzal a kérdéssel, hogy a megismerés általa 
proklamált szociológiai elmélete a modern filozófia krízisét kívánta feloldani, de elemzésé
nek tárgyát, az e szociológiai elmélethez nélkülözhetetlen empirikus anyagot az ősi, hang
súlyozottan nem modern társadalmakban találta meg.”

5 Analógiaként L. Coser munkásságát említeném, aki úgy volt konfliktusszociológus, hogy 
szemléleti pozícióját illetően funkcionalista maradt.
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nak formai és tartalmi jegyeit. Ez a változat egy szűk szakmai közeg számára íródott 
(akik némileg ismerik a francia történelmet, akik nem most kezdenek Durkheimmel 
ismerkedni, akikről a szerző pl. feltételezi A társadalmi munkamegosztásról gondo
latmenetének ismeretét stb.). Bizakodással várjuk, hogy megszülessen Némedi Dé
nes részéről egy, a szélesebb szakmai közönség által is befogadható, a szociológia
történeti oktatásban is hasznosítható változat. Igazából csak így van esélye a hagyo
mányos Durkheim-kép megváltoztatásának.
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2000-ben 29 db OTKA pályázat érkezett a Szociológia Szakzsűrihez, melyből 
2  pályázat nem került elbírálásra, mert a témavezető pályázó nem rendelkezett 
Ph. D. vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal.

A 2000-ben beérkezett összes OTKA pályázat listája a pályázó témavezető 
nevének, a kutatóhelynek, a témának és a futamidőnek a feltüntetésével:

Témavezető Kutatóhely Téma Futamidő
Albert Fruzsina MTA Szociológiai 

Kutatóintézet
A 15 és 20 év közötti fiatalok és 

szüleik társadalmi beágyazottsága 
és annak hatása a testi-lelki

egészségre

2

Antal László MTA Szociológiai 
Kutatóintézet

Népesedési folyamatok 
és az európai kultúra jövője

4

Biczó Gábor Miskolci Egyetem A modernizációs folyamat hatása 
a lokális társadalmak kultúr- 
konstitutív mechanizmusaira

3

Boreczky Elemérné ELTE TFK Modemitás és család. Magyar- 
országi családváltozatok egy 

háromgenerációs vizsgálat alapján

4

Buda László PTEÁOK
Magatartástudományi

Intézet

Az alternatív gyógyászat jelentő
sége a rákos megbetegedésekben 

Magyarországon

3

Farkas János BMGE A tudástársadalom 
és a globalizáció szociológiája

3

Fábián Zoltán MTA Pszichológiai 
Kutatóintézet

Etnikai és politikai attitűdök 
longitudinális vizsgálata

3

Fábián Zoltán TÁRKI Empirikus szociológiai 
adatbázisok archiválása

2

Fokasz Ni kosz ELTE ВТК 
Szociológiai Intézet

A Szociológiai Figyelő című 
folyóirat folyamatos 

megjelentetése

2

Hadas Miklós BKÁE Szociológia 
Tanszék

Modemitás és maszkulinitás: 
a férfiak reprezentációja 

a tömegkultúrában

2

Haraszthy Ágnes MTA
Kutatásszervezési

Intézet

Nők a tudományban a 90-es 
években (Magyarországi helyzet 

és EU elvárások)

2

Horányi Özséb BMGE A kommunikáció 
participációs modellje

2

Kolosi Tamás TÁRKI Regionalitás és társadalmi egyen
lőtlenség. A magyarországi helyi 
önkormányzatok kísérleti longi

tudinális vizsgálata

4

Kuczi Tibor BKÁE Szociológia 
Tanszék

A Replika című folyóirat folya
matos megjelenésének biztosítása

4

Laky Teréz Munkaügyi
Kutatóintézet

A kis- és közepes vállalkozások 
szerepe és lehetőségei az ezred

forduló hazai gazdaságában

3
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Losonczi Ágnes MTA Szociológiai 
Kutatóintézet

Ezredvégi számvetés -  a bocsánat
kérések kora. A globalitás erkölcsi 

terének hatása a múlt bűneinek 
bevallása...

4

Makó Csaba MTA Szociológiai 
Kutatóintézet

Globalizáció és szervezeti 
innovációk a magyar vállalatoknál

2

Meleg Csilla PTE ÁJK Pedagógusok lelki egészsége 4
Molnár Attila 

Károly
ETTE ВТК 

Szociológiai Intézet
A Társadalom felfedezése 3

Nagy Beáta BKÁE Szociológia 
Tanszék

Vezetői stílusváltás -  
Női vezetők a gazdasági életben

2

Pikó Bettina SZTE ÁOK Társadalmi egyenlőtlenségek 
vizsgálata a fiatalok egészségi 

állapotában, társas támogatásában 
és kockázati magatartásában

4

Prónai Csaba ELTEBTK Cigány kulturális antropológiai 
fogalomtár

4

Szakadát István BMGT A deontikus logika számítógépes 
alkalmazásának lehetőségei a nor

matív rendszerek és az ember- 
számítógép kommunikáció 

területén

1

Székelyi Mária ETTE ВТК 
Szociológiai Intézet

Életvezetési stratégiák 
és sikertényezők а XXI. század 

fordulóján Magyarországon

3

Szigeti Péter MTA PTI Az állampolgári biztonságérzet 
és összetevői

3

Terestyéni Tamás M TA ELTE 
Kommunikáció

elméleti Kutatócsoport

A JEL-KÉP című folyóirat 
támogatása

3

Tóth János SZTE ВТК A tiszai cián szennyezés 
társadalmi vonatkozásai

3

Vitányi Iván MTA Szociológiai 
Kutatóintézet

Médiafogyasztó csoportok 
értékpreferenciái a legnépszerűbb 

televíziós műfajok tükrében

3

/.entai Violetta Nyílt Társadalom 
Intézet

Fogyasztói kultúra Magyar- 
országon: intézmények, 

gyakorlatok, reprezentációk

2

Dr. Sik Endre zsűrielnök
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Kreutz, Henrik

A Pragmatic Theory of Action -  Collective Action as the Theory 
of the Result of Individual Harmful Addiction

Starting with the typology of action as conceived by Max Weber the explication of 
the terms introduced by him shows that these concepts are by far too crude and that 
he omitted several important types o f action. On the one side affective behaviour 
and emotional action have to be differentiated since the latter is by no means 
irrational. Fritz Heider for example spoke of a “logic o f  emotions" decades ago. On 
the other side rationality in the sense o f  "Zweckrationalitat" has to be conceived as 
a form of addictive behaviour. It is true, as Gary S. Becker has shown, that we can 
speak of "rational addiction", but it is clear that if a person becomes totally 
dependent on a drug or an ideological goal, his behaviour becomes self-destruvtive 
and this can hardly be named "rational". A third serious problem of Weber's 
typology of action is, that he never made quite clear what a “value rational" 
(wertrational) action means.

On the basis o f the so called “pattern variables", defined by Такой Parsons, and 
his theory of socialization an attempt is made in this article to deliver an explication 
o f the term o f “Wertrationalitat” (value-rationality). On the basis of the 5 pattern 
variables, each being conceived as consisting of five dichotomies, 32 possible action 
orientations are derived and some o f these can be identified as different types of 
rationality.

If we conceive “Wertrationalitat" and “Zweckrationalitat" on this basis we find, 
that “value rationality" always implies a more complicated calculation than 
"Zweckrationalitat". Furthermore, it implies often enough, that not all the means 
should be used, even if a person could dispose of them. Seen on the short run, 
“value-rational" orientation therefore implies a handicap if a person has to compete 
with a “zweckrational” actor. Therefore one should expect an evolutionary process 
by which “value-rational” actors are omitted from the social system as “loosers” . A 
detailed analysis shows, however, that persons with a universalistic value orientation 
háve a superior chance to form common value systems with those, who are also 
universalistically oriented, if they act in a value-rational way and that they therefore 
have superior chances in the competition with “zweckrational" actors on the long 
run. A second very serious disadvantage of “zweckrational” actors was detected 
already by Max Weber himself: “Zweckrationalitat” itself becomes in its purest form 
an addiction. Success is sought in this case only because it is successful. If success is 
the ultimate goal of "zweckrational” orientation for its own sake (as a thrill), action 
becomes totally irrational. This will be the consequence, because no material goals 
exist anymore and the ultimate goal o f action gets a formal character. Therefore the 
final result of "zweckrational” action is a basically nihilistic orientation.
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Janky, Béla- -Kopasz, Marianna

An Explanation of Citizen’s Preferences of Health Insurance

The study examines the determinants o f the individuals' preferences on the welfare 
state. The focus is on the institutions of public health system, especially on the 
system of the health insurance. In the survey, carried out in April 1999, a 
referendum question format was adopted, thus the subjects had to choose between 
different institutional options, instead of valuing them separately. A simple model, 
built upon the notions o f  the rational choice theory, was tested with the help of 
regression techniques. The results indicate that the values on equality and the 
attitudes toward risk taking have significant effects on the respondents' choices 
among the different alternatives. However, the hypotheses about the role of 
monetary self interest are not supported by the data. For a more sophisticated 
analysis, the explicit modeling of the utility function would be demanded.

Reményi, Andrea Agnes 

Language Use and Hierarchy:
A Dyadic Study of the System of Address in Workpace Groups

The system of address (e.g. Katie!; Good morning, Dr Smith!) is a relational 
phenomenon: unlike most other sociolinguistic variables, address forms do not, in 
the first place, signal speakers’ identity, but rather the negotiated “sameness” or 
“difference” of the interlocutors’ identity. As the dyad’s choice between them is 
influenced by the group-specific order of value attached to human attributes, the 
binary basis of the system o f address appearing in Hungarian on verbs (being on tu- 
terms vs. vos) makes it possible to quantify the value order of these characteristics, 
as measured by sociological and other variables. This paper classifies norms of 
address thus emerging, mainly as a function o f the communicative orientation in the 
three studied groups to power and hierarchical structuring.

Dávid, Beáta-Tom Snijders

An Estimate of the Size of the Homeless Population in Budapest

In this paper we try to estimate the size of the homeless population in Budapest by 
using two -  non-standard -  sampling methods: snowball sampling and the capture- 
recapture method. Using two methods and three different data sets we are able to 
compare the methods, the results and also suggest some further applications. Apart 
from the practical purpose o f our study there is a methodological one as well: to use 
two relatively unknown methods for the estimation of this very peculiar kind of 
population.
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Nagy, Réka

Regional Development, Foreign Direct Capital Investment 
and Black Market in the Győr Region

Studies dealing with the possibilities and limits of regional development of 
transforming the East-European countries have gained importance in recent years.

This paper mainly discusses the indirect and direct impacts of foreign capital 
investment on the socio -  economic development in the Győr region. The author 
seeks answers -  based on social theory, historical perspective and empirical research 
-  to the successful development of the chosen region. A substantial part of the paper 
consists of the complex action of local governance for attracting investments, and to 
regulate the local market accordingly. The effectiveness o f the local regulation 
related the formerly important illegal marketplace (“Polish market”) is a good 
example of this action.
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A Szociológiai Szemle szakmai folyóirat, amely tudományos elemzéseket, ismerteté
seket és a szociológiai tudomány életével kapcsolatos publikációkat közöl.

1. A beküldött és a lap jellegének megfelelő írásokat szakértők bevonásával 
a Szerkesztőség bírálja el.

2. A közlésre benyújtott tanulmány még nem publikált és más folyóiratnál elbírálás 
alatt nem lévő. eredeti írásmű lehet.

3. A tanulmány szövegét nyomtatott kéziraton kérjük leadni, kb. egy ív terjede
lemben, A/4-es méretű papíron, széles margóval, kettes sortávolsággal. Kérjük mel
lékelni a kéziratfájlt floppyn MS-Word for Windows 2.0 vagy MS-Word for Win
dows 6 . 0  formátumban, továbbá közölni az összes elérhetőségeiket (munkahely- és 
lakáscím, telefon, fax, mobil, e-mail) is. Kérjük, hogy a tanulmányhoz magyar és 
angol nyelvű rövid összefoglalót küldeni szíveskedjenek.

A közlésre elfogadott tanulmányokat a szerkesztőség az Interneten is hozzáférhe
tővé teszi.

4. A szöveg első lapja a címlap, amelyen csak a sze.rző(k) neve, a cikk címe (alcí
me) szerepeljenek és az esetleges köszönetnyilvánítások *-gal jelölt lapalji jegyzet
ben.

5. A szövegtörzshöz csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a főszö
veghez fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket stb. Pusztán irodalmi hivatkozásokat 
tartalmazó lábjegyzetek ne legyenek. Az irodalmi hivatkozások a főszövegben sze
repeljenek a következő formában:

-  ha a hivatkozott mű szerzője szerepel a szövegben, a név után zárójelben legyen 
a hivatkozott mű megjelenésének éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), 
például: MacIntyre (1967:35);

egyéb esetekben (idézet stb.) zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve, a megjelenés 
éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), például: (Roth-Schiuchter 
1979:35).

El kell kerülni az „i. m.”, „i. h.” típusú hivatkozásokat.
6 . A szövegben szereplő táblázatokat számozva, címmel ellátva kérjük. A táblá

zatok címe, az oszlopok és sorok megnevezése, a magyarázatok a cikk nyelvén 
íródjanak. Nem fogadjuk el tehát az adatelemző, adatfeldolgozó programokból kike
rült nyers, szerkesztetlen, a szövegbe pusztán beillesztett táblázatokat. Amennyiben a 
szerző ábrát kíván közölni, ezt külön lapon, a kívánt formában megrajzolva kérjük 
leadni.

7. A szövegtörzs után, külön lapon kezdve kérjük az irodalomjegyzéket. Az iro
dalomjegyzék a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a szövegtörzs
ben és lábjegyzetben hivatkozott teljes irodalmat olyan módon, hogy a szövegbeli 
hivatkozásokat az irodalomjegyzékben azonosítani lehessen. Az irodalomjegyzék ne 
tartalmazzon a szövegben nem hivatkozott művet. Az irodalmi hivatkozások három 
alapformája a következő:

-  könyv: szerző(k), megjelenés éve: a mű címe, a kiadás helye: a kiadó neve;
-  folyóiratcikk: szerző(k), a megjelenés éve: a cikk címe, a folyóirat neve (az év

folyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezdő és befejező oldalszáma;
-  gyűjteményes kötetben szereplő cikk: a szerző(k) neve, a megjelenés éve: a cikk 

címe. In: a gyűjteményes kötet szerkesztőjé(i)nek neve (szerk. vagy ed(s), vagy 
Hrsg.), a kötet címe, a kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásrnü kezdő és 
utolsó oldalszáma.
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TANULMÁNYOK

Vaskovics László

A POSZTADOLESZCENCIA SZOCIOLÓGIAI 
ELMÉLETE

Az utóbbi évtizedben egyre gyakrabban találunk a szociológiai szakirodalom
ban különféle utalásokat egy újonnan keletkezett -  a fiatalkor és a felnőttkor 
közé beékelődő -  életszakaszra, a posztadoleszcensre és ennek főbb jellemvo
násaira. A posztadoleszcens -  szakasz elemzéséhez több elméleti modell is a 
szociológusok rendelkezésére áll. A különböző perspektívák megvitatása után 
a cikk keretén belül egy egyedi elméleti modellt mutatjuk be, amelynek alap- 
feltétele és kiindulópontja a fiatalok szülői háztól való leválásának vizsgálata. 
Ezt a folyamatot jelentősen befolyásolják a társadalomszerkezeti feltételek is. 
Az alábbi dimenziók különös hangsúlyt kapnak a modell bemutatásában.

• Jogi értelemben vett leválás
• Közös fedél alól történő leválás
• Anyagi -  pénzügyi leválás
• Önálló döntést eredményező leválás
• Szubjektív leválási forma

Az elszakadási folyamatot különböző dimenziókon elemezzük; vizsgáljuk az 
időben késleltetett, a részleges, a fokozatos és a reverzibilis elszakadást. Álta
lánosan megállapítható, hogy a posztadoleszcens életszakaszban lévő fiatal 
felnőttek még nem függetlenek teljes mértékben a szülői háztól. Az elméleti 
elemzés eredményeként azt is elmondhatjuk, hogy a posztadoleszcens életsza
kasz kor szerinti kategóriaként nem határozható meg, hanem speciális társa
dalmi pozíciót jelöl. Empirikus kérdés marad tehát, hogy hány fiatal, 20-25, 
vagy 30 éves tartozik ehhez az életszakaszhoz.

Egy új életszakasz kialakulása: a posztadoleszcencia

A 30 éves kor alatti életutat a társadalomtudományi szakirodalom alapvetően a 
fiatalkor át- és újrastrukturálásának szemszögéből vizsgálja. Az ipari társadal
makban a fiatal kort egységes, homogén életszakaszként értelmezik, amely a 
pubertással kezdődik és a nagykorúság elérésének pillanatával ér véget. Ezzel 
szemben megállapítható, hogy körülbelül a 70*-es évektől bizonyos -  a felnőtt 
korra jellemző -  viselkedési formák már fiatal korban is jelentkeznek, valamint
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hogy a szexuális érettség és az anyagi-szociális függetlenség közötti időinter
vallum egyre tágabb lesz. Ezt azonban a szakirodalom különbözőképpen in
terpretálja. Egyes szakemberek ezt a változást (Olk 1984) a fiatal kor, mint 
társadalmilag önálló, és valamelyest homogén életszakasz megszűnéseként 
értelmezik, míg mások egyre jobban táguló határvonalat látnak a fiatalkor és a 
felnőttkor között. Megint mások a fiatalkor kitolódásának tekintik ezt a válto
zást (Rosenmayr 1976: 240). Ebben az értelemben a 21 és 25 év közötti fiatal 
felnőttek „szociális státuszuk és magatartásuk szerint még nagymértékben fia
talnak tekinthetők” (Schafers 1989: 12). A 30 éves kor alatti életszakasz át
strukturálása ennél a pontnál kap fontos szerepet, miszerint ennek a változás
nak a következményeként egy új, önálló életszakasz keletkezik, a 
posztadoleszcencia.

A posztadoleszcencia koncepciót Keniston (1968-1989) vezette be a tudo
mányos vitába. Szerinte a modern társadalmakban megfigyelhető, hogy a 
szexuális érettség és a szociális értelemben vett felnőtté válás, illetve a munka- 
vállalás időpontja fokozatosan elkülönül egymástól. Ebből adódóan kialakul 
egy olyan életszakasz, melyben a felnőtté válás dimenziói fokozatosan, egy
máshoz képest részben elcsúszva jelentkeznek. Ez a magatartási forma külön
böző tekintetben tér el mind a fiatalok, mind pedig a felnőttek eddig megfigyelt 
magatartásától. A posztadoleszcens életszakaszban járó fiatalok a felnőtté válás 
legtöbb pszichológiai kritériumának megfelelnek, de nem elégítik ki a szocio
lógiai követelményeket. Nem rendelkeznek a felnőttkort társadalmilag alapve
tően meghatározó tulajdonságokkal, nincsenek beépülve a társadalom intézmé
nyes szerkezetébe (Keniston 1968: 260). E fiatalok magatartására és életstílusá
ra a jelenorientáltság jellemző, hiányzik a megállapodás és biztonságra törek
vés. Ez a szakasz a nyíltsággal, és a bürokratikus ellenőrző szervek megtagadá
sával jellemezhető. Személyiségüket a hasonló kordákkal történő azonosulás 
során nyerik. Gillis a következőképpen jellemzi ezt az önállósodott életsza
kaszt: „Nagykorúság gazdasági alapok nélkül” (Gillis 1980: 206; Schafers 
1989: 12).

A vitatott elmélet német változatában meghatározott szerepe van a 
posztadoleszcens-koncepciónak, amelyben a pszichoszexuális és az anyagi 
függetlenség ollójának kinyílása ezen fázis szerkezeti feltételének minősül. Az 
ebben a korban járó fiatalok körében megfigyelhető a szociális, morális, intel
lektuális, politikai, szexuális területeken egy önállósodási folyamat, míg az 
anyagi függőség továbbra is fennmarad (Zinnecker 1982). Ennek okai a 
hosszabban elnyúló iskolai és szakmai képzés, a nehéz elhelyezkedési lehető
ségek és a munkanélküliség -  a modernizáció során bekövetkező társadalom
szerkezeti változások -  lehetnek. A posztadoleszcens életszakasz -  eme elmé
leti felfogás szerint -  egyúttal a modern kor (új) életformája, (új) életstílusa. 
Önálló életszakasznak akkor lehet ezt a fázist tekinteni, ha alkotóelemei sem 
konszenzus, sem pedig konfliktus esetében nem tartoznak egyértelműen a fel
nőttek életstílusához. Ez a fázis önálló stílusjegyeket hordoz, amelyeket a fia
talok társadalmi csoportjukon belül saját maguk alakítanak. Ez az életszakasz, 
amelyet tehát túlnyomórészt a hosszabb képzési idő és a kései munkavállalás 
miatt a felnőtt státusz jogainak és kötelességeinek késleltetett vállalása jelle
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mez, a nagykorúság elérése és a felnőttkor közé önálló életszakaszként ékelő
dik be (Zinnecker 1982: 100; Behnken-Zinnecker 1992; Schröder 1995). Ha
bár ez a feltevés plauzibilisnek tűnik -  sőt empirikus tények is alátámasztják -  
mégsem nevezhető általánosan elfogadottnak a szakirodalomban. Utalnak arra 
is, hogy a nagykorúak anyagi függetlensége alapvetően nem újfajta jelenség, 
nem a modemitás terméke. Arra is rámutatnak, hogy az említett korra jellemző 
fizetések az utóbbi 20-30 évben csak nagyon kevéssé változtak, így tehát nincs 
gazdasági oka az átstrukturálásnak — legfőképpen nem a fiatalkor meghosszab
bítása szempontjából (Baethge-Schomburg-Voskamp 1983; Baethge 1989). 
Tény, hogy ez a szakasz nem a modern kor prototípusa, de a társadalmi moder
nizáció nagymértekben hozzájárult a posztadoleszcencia sajátosságainak felis
meréséhez, a fogalom kiszélesítéséhez és intézményesítéséhez.

1. ábra
A 30 éves kor alatti alatti életszakasz történelmi összehasonlításban*

I. Nem iparosodott társadalmak

Gyermek ^  Felnőtt

II. Iparosodott társadalmak
_____________________________

Gyermek Fiatal Felnőtt

III. Poszt-indusztriális társadalmak

N7
Gyermek Fiatal

Fiatal felnőtt

Felnőtt

* A vastagon kihúzott háromszög a posztadoleszcens életszakaszban lévő fiatal felnőttek 
csoportját tükrözi (Vaskovics L. 1996).
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Nem ismeretlen, hogy a még nem iparosodott társadalmakban nem volt éles 
határ a gyermekkorból a felnőttkorba való átmenet között. A gyermekeket a 
társadalom „kis felnőttjeiként” tekintették és szellemi, illetve, fizikai képessé
geiknek megfelelően felnőtt munkára köteleztek őket, például a földeken és az 
udvartartásban való munkára (Ariés 1988).

Először az iparosodott társadalmakban ismerték el a fiatalkort a gyermekkor 
és a felnőttkor között elhelyezkedő önálló életszakaszként, a társadalom által 
meghatározott elvárásokkal (Eisenstadt 1960; Tenbruck 1962).

A posztadoleszcens életszakasz, mint társadalmilag releváns jelenség elő
ször a poszt-indusztriális társadalmakban alakult ki, kiszélesedése és konkrét 
időbeli elnyúlása a társadalmi modernizáció fontos jeleként tekinthető. Az 
egyes személyek az adott szakaszt -  rövidebb, vagy hosszabb ideig -  különbö
zőképpen élik meg. A posztadoleszcens életszakasz létrejöttéről folytatott viták 
során elfogadott az a tézis, hogy e szakasz szempontjából maga a késleltetett és 
a részleges leválás a meghatározó, a kifejtett hatás empirikus eszközökkel 
azonban nehezen mérhető.

Hurrelmann (1994) megemlíti azokat a fejlődési követelményeket, amelyek 
tehát a gyermek-, a fiatal-, és a felnőttkor számára meghatározóak. A fiatal 
felnőttkort nem ismeri el önálló életszakaszként, mert ezek a fiatal felnőttek 
társadalmi státuszukat és viselkedésüket tekintve még a fiatalokhoz tartoznak. 
Ezt a véleményt nem osztjuk. A mi elméletünk szerint a posztadoleszcens kor
ban levő fiatalok szignifikánsan azzal jellemezhetőek, hogy némely szempont
ból még a fiatalokhoz, más szempontból azonban már a felnőttekhez tartoznak. 
Az említett kor társadalmi kompetenciájának társadalomszerkezeti inkonzisz
tenciájáról van szó, aminek jelentős hatásai vannak az individuális életkonst
rukciót illetően. Ezt a szempontot a következőkben részleteiben vizsgáljuk.

A fiatalok szülői háztól való leválásának dimenziói

A szülői háztól való leválás fontos pozícióbeli változás a fiatalok életében a 
felnőtté válás útján. A szülői háztól való leválás a felnőtté válás egyik alapvető 
lépése. Ellentétben a felnőtt korra jellemző ismertetőjegyekkel, a társadalomtu
dományi szakirodalomban megtalálhatók a fiatalkorra jellemző elméleti is
mertetőjegyek (Mannheim 1928; Eisenstadt 1960; Neidhardt 1970; Tenbruck 
1962). A szakirodalom gyakran használja a jogi területről átültetett szakkifeje
zést, és a felnőtt kort a nagykorúsággal azonosítja, ami azonban nem tükrözi 
tökéletesen a szociológiai szemszögből fontosnak tartott folyamatot.

A pszichológiai szakirodalom már részletesen foglalkozik a fiatalkorból a 
felnőttkorba történő átmenettel, amely tulajdonképpen az intellektuális és szo
ciális képességek kialakulásával, az egyéni felelősségtudat kifejlődésével, illet
ve az értékek és a normarendszer stabilizálódásával valósul meg (Oerter 1985; 
Hurrelmann 1994). Ebből a szemszögből a felnőtt státuszt leginkább személyi 
tulajdonságokkal lehet jellemezni, amelyek közül szembetűnően kiemelkedik 
az önállóság és az önrendelkezés.
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Szociológiai szempontból a felnőtt státusz valamivel összetettebb fogalom a 
jogi értelemben használatos felnőtt fogalomnál, amit a nagykorúság elérésével 
definiálnak. Noha a nagykorúság elérésével a felnőttek jogai valóban megille
tik a fiatalokat, ez közel sem jelenti azt, hogy ezek a fiatalok felnőttként élnek, 
felnőttként viselkednek. Sok nagykorú fiatal nem rendelkezik még önálló kere
settel, így például vásárlóerejük korlátozott. Ugyanez vonatkozik a lakóhely és 
a lakás kérdésére is. Ezért is szükségszerű megkülönböztetni a felnőtté válás 
különböző szakaszait, a felnőtt státusz különböző dimenzióit, cselekvési terü
leteit, és magát a felnőtté válás már elért szintjét a leválás egyes dimenziói sze
rint értékelni. A leválási dimenziók mellett megkülönböztetünk eltérő leválási 
formákat, mint a jogi értelemben vett leválás, a közös fedél alól történő leválás, 
anyagi és pénzügyi területen történő leválás, önálló döntést eredményező levá
lás és az öntudatosulás (Selbstwahrnehmung).

Társadalomtudományi szempontból a felnőtté válást akkor tekinthetjük 
megvalósultnak, ha a felnőtteknek fenntartott társadalmi pozícióban az adott 
személy önálló döntési joggal rendelkezik (Schafers 1989; Hurrelmann 1994). 
A felnőtt kor főbb tevékenységi területei között szerepelnek a foglalkozás és a 
munka (szakmai szerep versus anyagilag önálló személy szerepe), a partner
kapcsolat és a család területe (különösképpen az anya- és az apaszerep), a kul
túra területe (kulturpolgár szerepe) és a politika területe (politikai életben 
résztvevő polgári szerep). A felnőtté válás folyamata akkor tekinthető lezárt
nak, ha az említett területek mindegyikén a teljes önállóság és az autonómia 
felnőttek részéről társadalmilag megkövetelt fokát elérik (összefoglalva 
Hurrelmann-nál 1994).

A szakirodalom különböző elhatárolási módokat is kínál a fiatalkor és a fel
nőttkor elkülönítésére (Junge 1995). Hurrelmann az alábbi tulajdonságokban és 
szerepekben látja a felnőttkor legfontosabb meghatározó részterületeit: 1 .) 
anyagi önállóság, 2.) családalapítás, gyermekgondozás, 3.) a kulturális és a 
gazdasági életben való részvétel, 4.) a politikai életben való részvétel. A fiatal
korból történő kilépés akkor tekinthető megvalósultnak, ha a felsorolt dimenzi
ók mindegyikén (szakmai élet és a munkaterület, a család szerepkör, kulturális 
és gazdasági szerep, illetve a politika terén a polgári szerepkör) és teljeskörűen, 
vagy legalábbis kielégítő mértékben jelentkezik a felnőttkorra jellemző felelős- 

- ségtudat, illetve az önállóság. „Általában véve akkor történik meg a felnőtté 
válás irányába az első lépés, amikor a fiatalok elhagyják az iskolapadot és 
munkát vállalva átkerülnek az önálló keresettel rendelkezők sorába. A második 
fontos ismertetőjegy a magánéletben bekövetkező változás, a szülői háztól való 
elválás, a stabil partnerkapcsolat kialakítása és a családalapítás. Ezeken az is
mertetőjegyeken kívül fontos szerepet kap a felnőtté válás folyamatában a po
litikai területen fennálló autonómia, az aktív és a passzív választójog, a kultu
rális és politikai életben való közreműködés lehetősége, a gazdasági életben 
való autonóm döntések meghozatala és a polgári szerepkör” (Hurrelmann 
1994: 46). Noha az említett dimenziókkal felöleltük a szülői háztól való elsza
kadás és az önállósodás fontosabb eseményeit, nem említettük a jogi értelem
ben vett önállóságot, a felnőtt státuszra jellemző jogi dimenzió még hiányzik.
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Elfogadható-e egyáltalán a családalapítás, mint a felnőtté válás legfontosabb 
ismertetőjele? Nézeteim szerint nem szabad eltekintenünk attól, hogy a szülői 
házból való kiköltözés és az azzal együttjáró saját háztartásvezetés, illetve a 
családalapítás között egyre több idő telik el. A felnőtt státuszt sokkal inkább 
jellemzi az önálló, saját felelősséggel vezetett háztartás. Ehhez társul még, 
hogy a fiatal felnőttek egy csoportja egyáltalán nem szándékozik családot ala
pítani. A fogalom hagyományos értelmében itt vetődik fel az a kérdés, hogy a 
családalapítást a felnőtté válás kritériumaként kell-e egyáltalában tekintenünk. 
Noha maga a családalapítás az életút egyik fontos fordulópontja, az erről való 
döntésben a társadalom az individuumra bízza a választást. Egyedülállók, élet
társak, gyermeket nem akaró házastársak a magánélet társadalmilag elfogadott 
változatai lettek.

A szülői háztól való leválás alábbi dimenzióit különböztetjük meg: 
(Vaskovics 1997 b, c):

Jogi értelemben vett leválás: A jogi értelemben vett leválás a korlátozás 
nélküli üzletkötési lehetőségek megszerzésével következik be, ezalatt az adott 
személyek által megkötött üzletek jogi érvényességét értjük. Egy jogi cseleke
det véghezvitelének előfeltétele a (kor szerinti) nagykorúság. Itt ér véget a 
szülői gyámság és gondoskodás, a politikai életben való részvétel jogilag meg
engedetté válik.

Közös fedél alól történő leválás-. A gyermekeknek a szülői házból való ki
költözése és egy saját önálló háztartás vezetése a szülői háztól függetlenül.

Anyagi -  pénzügyi leválás: Saját munkahely és saját kereseti lehetőség által 
az anyagi függetlenség és önállóság megteremtése. Az az eset, amikor az adott 
személy képes arra, hogy önmagáról anyagi szempontok szerint gondoskodjon, 
azaz a létminimum szint feletti pénzügyi eszköz áll rendelkezésére.

Önálló döntést eredményező leválás: Saját cselekedetek szülői ellenőrzés 
nélkül történő véghezvitelével valósul meg. A korlátozás nélküli üzletkötési 
lehetőségek feletti önrendelkezés megszerzése, önálió pályaválasztás, partner
választás és családalapítás. A lakóhely és a lakás önálló kiválasztása, önálló, 
felelősségteljes részvétel a gazdasági, kulturális és politikai életben.

Szubjektív leválási forma: (Selbstwahrnehmung, öntudatosulás) Fiatal, a 
nagykorúságot azonban már elért személyek még gyakran nem érzik felnőttnek 
magukat, még akkor sem, ha -  az objektív kritériumokat figyelembe véve -  a 
szülői háztól már mind háztartás szempontjából, mind pedig anyagi szempont
ok szerint is fennáll a függetlenség. Ennek azonban a fordítottja is előfordulhat, 
a 18. életév betöltése után az illető rögtön felnőttnek érzi és kezeli magát. A 
különböző országok társadalomszerkezeti és kulturális tényezői alapján adódik 
egy természetes szórás, ami a fiatal felnőttek kategóriáját 16 és 26 év közé he
lyezi (Meulemann 1992).
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A posztadoleszcencia jellemzői

Annak megállapításához, hogy a nagykorú fiatalok milyen mértékben marad
nak még fiatalok és milyen mértékben váltak már felnőtté, differenciált elem
zési modellre van szükségünk, ami a felnőtté válás alapjait fekteti le. Vizsgáló
dásunk szempontjából döntő mértékben meghatározandó a fiatalkorból a 
posztadoleszcens életszakaszba történő átmenet. Azt vizsgáljuk, hogy egy sze
mély -  az egyes, általunk legfontosabbnak tartott leválási formákat tekintve -  
még fiatalként, vagy már felnőttként kezelhető. Megkülönböztetjük a jogi ér
telemben vett, a közös fedél alól történő, az anyagi és önálló döntést eredmé
nyező leválási dimenziókat, illetőleg az öntudatosulás (Selbstwahrnehmung) 
dimenzióját. Azt vizsgáljuk, hogy egy adott személy mikortól és milyen krité
riumok alapján tekinthető felnőttnek. A felnőtt kor és a felnőtt státusz definíci
ójára kellő részletességgel és pontossággal nem tudunk kitérni e tanulmányban, 
bár ezek meghatározása a társadalomtudományi kutatások hiányos pontjai közé 
tartoznak. A felnőtt kor kritériumait az alábbi modell foglalja össze:

2.ábra: Leválási dimenziók és a felnőtté válás jegyei

Leválási dimenziók Függőség (gyermek, 
fiatal)

Önállóság

Jogi értelemben vett le
válás

Kiskorúság, 
Korlátozott üzletkötési 
képesség

Nagykorúság (korlátok nélküli 
üzletkötési lehetőségek, törvényi
leg büntethető cselekedetek)

Közös fedél alól történő 
leválás

Szülőkkel közös 
háztartás

Önálló háztartás, saját lakás

Anyagi -  pénzügyi 
leválás

Anyagi rászorultság Pénzügyi önállóság

Önálló döntést eredmé
nyező leválás

Szülői ellenőrzés alatt 
történő döntéshozatal

Önmeghatározás, önkontroll kü
lönösen a partnerválasztás terén

Öntudatosulás
(Selbstwahrnehmung)

Fiatalok Felnőttek

Azok a személyek nevezhetők felnőttnek, akik elérték a nagykorúságot, saját 
lakásukban, önálló háztartást vezetnek, anyagilag függetlenek, szülői beleszó
lás nélkül hozzák meg az életútjuk szempontjából fontos döntéseiket és saját 
magukat képesek felnőttként elfogadni. Ha mindezen kritériumok teljesülnek, 
akkor feltételezhető, hogy az adott személy megfelel a felnőtti státusz követel
ményeinek.

A felnőtté válás egy folyamat, amely személytől függően rövidebb, illetve 
hosszabb ideig is tarthat. Abból indulunk ki, hogy a minden követelményt ki
elégítő felnőtti szerep betöltése egyre ritkábban következik be a 18. életév be
töltésével. Másképpen fogalmazva, egyre több fiatal marad a nagykorúság el
érése után is bizonyos szempontok szerint és bizonyos ideig (egyre hosszabb 
ideig) szüleitől függő helyzetben.
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A posztadoleszcens életszakaszban járó  fiatalok helyzetét gyakran jellemzi 
az anyagi-pénzügyi függőség, még akkor is, ha életvitelüket már az autonómia, 
a saját lakásban vezetett önálló háztartás jellemzi. A posztadoleszcens életsza
kaszban járó fiatal felnőtteket megkülönböztetjük a fiataloktól (kiskorúság, 
szülői háztartás, szülői ellenőrzés), akik a felnőtté válás vitatott dimenziói sze
rint már eltérőek lehetnek; de nem vonatkozik ez a különbözőség az anyagi 
függetlenség területére. Másrészt elkülöníthető ez a szakasz a fiatal felnőttektől 
is, döntően az anyagi függetlenség, illetve függőség szempontjából. 
Kenistonnak (1968) a posztadoleszcens életszakaszról alkotott tudományos 
nézetei szerint az adott szakaszban járó fiatalok és felnőttek értékorientáció 
szerint is különbözőek (jelenorientáltság, nyitottság). Ezt az elméletet azonban 
még empirikusan nem sikerült igazolni.

Richter (1994) tézisei -  amelyek alapjait is az előbb említett elmélet képezi 
-  szintén nem szolgálnak kellő bizonyítékul. A fiatalok, a fiatal felnőttek és a 
felnőttek között a fenti vonatkozásban megállapított különbségek az ingleharti 
(Inglehart 1977) értelemben képviselt posztmaterialista orientáció szerint nem 
élesek (Sinus 1984), a posztadoleszcens életszakasz szempontjából nem meg
határozóak (legalábbis ezt eddig nem sikerült empirikusan bebizonyítani). 
Megfigyelhető azonban az is, hogy maga a posztadoleszcens csoport nem ho
mogén, individuális különbözőségek fellelhetők.

Az eddigi próbálkozások, amelyek a posztadoleszcens életszakasz kelet
kezését és létezését voltak hivatottak bebizonyítani két szinten is zátonyra fu
tottak: nem sikerült kialakítani elméletileg következetes magyarázatokat, és 
nem támasztották alá a feltevéseket az empirikus vizsgalatok sem. Hibásnak 
bizonyult az a feltételezés, hogy a posztadoleszcens életszakasz kor szerinti 
alsó és felső határai pontosan megszabhatóak. hogy egyértelmű határvonalak 
húzhatók a fiatalkor és a posztadoleszcencia, illetve a posztadoleszcencia és a 
felnőtt kor köze. Emellett nem igazolódott az a feltevés sem, hogy a kor szerint 
így elkülönített életszakasz társadalomszerkezetileg meghatározható. Ami az 
első feltételezést illeti, figyelembe vehető az az empirikusan közvetlenül is 
belátható érv, hogy léteznek olyan 19, 2 0 , 2 1  éves fiatalok, akik -  fiatal életko
ruk ellenére -  a szülői háztól való leválás minden dimenzióját tekintve önálló
ak és minden egyéb korlátozó tényező nélkül felnőttnek tekinthetők. Másrész
ről léteznek olyan 29, 30, sőt 30 év feletti emberek is, akik egyes szempontokat 
tekintve még nem értékek el a felnőtt státuszt. A posztadoleszcens életszakasz
ban járó fiatal felnőttek kategóriája mindig a felnőttekből és a még nem felnőtt 
fiatalokból tevődik össze, teljesen mindegy, hogy ezt a kategóriát -  mint ahogy 
ezt a vizsgálatok mutatják -  pragmatikusan 18 és 25, vagy 25 és 30 éves kor 
közé helyezik. Ez a kategória mind a tagok pszichoszociális fejlődését, mind 
pedig életmódjukat tekintve nagyon heterogén ahhoz, hogy ezt a társadalom
szerkezeti elemzés „fiatalok”, illetve „felnőttek” táborára -  mint önálló szocio- 
kulturális csoportokra -  bontva kezelje. A posztadoleszcens életszakaszra -  az 
elméleti feltételezések szerint -  jejlegzetes szocio-kulturális életmód nem hatá
rozható meg az életszakaszok kor szerinti elkülönítésével. Éppen ellenkezőleg, 
abból kell kiindulnunk, hogy létezik egy társadalomszerkezetileg meghatároz
ható posztadoleszcens életszakasz (és lehetőség szerint egy erre jellemző élet
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stílus és cselekvési minta is), amely azonban a nagykorúak egyes korcsoport
jaiban (jogi értelemben vett nagykorúság alapján) különböző megoszlásban 
jelentkezik. Felvetődik még egy tapasztalati kérdés is, miszerint milyen gyak
ran fordulnak elő az egyes korcsoportok tagjainál a posztadoleszcens életsza
kaszra jellemző ismertetőjegyek. Á posztadoleszcens életszakaszt a fiatalkor
hoz tartozó korcsoport „beékelf ’ részeként kell tekinteni.

Egyénekre vetítve abból kell kiindulnunk, hogy ez a posztadoleszcencia is
mertetőjegyeit hordozó életszakasz egyénenként különböző hosszúságú lehet. 
Mindenesetre általánosan és kollektív szinten is érvényes, hogy ez a szakasz 
csak átmeneti fázisnak számít, amely egy másik életszakaszba vezet át. Mivel 
ez az életszakasz társadalomszerkezetileg formálódik, társadalmi összehason
lításkor számolni kell azzal, hogy a posztadoleszcens életszakaszban járó sze
mélyék szignifikánsan különbözőek és az adott korszakban eltöltött évek szá
ma is különböző. Fogadjuk el, hogy ez az életszakasz a nagykorúság elérésével 
kezdődik, a vége azonban semmiképpen sem határozható meg egységesen: a 
leválási dimenziók mindegyikén megvalósuló önállósággal végződik. Ennek 
okai ez egyes társadalmak szerint különbözőek lehetnek. Németországban eb
ben a folyamatbán fontos szerepet játszik a hosszabbra szabott tanulási és kép
zési idő, az egyre gyakrabban előforduló elő-, tovább-, és átképzések, a nehéz 
elhelyezkedési lehetőségek és a munkahelyi bizonytalanság. Ezen okok miatt 
azonban gyakran nem is lehetséges a nagykorúság elérése után a teljes önálló
ság megteremtése.

3. ábra
A fiatal felnőttek elért önállósági-fokuk szerinti összetétele

Elért önállósági-fok
Leválási dimenziók Nem önálló (még függő) Önálló

Konstellációk
(Példák)

Jog szerint 4- + + +
Háztartás szempontjából - + + +
Anyagi szempontok szerint - - - +
Döntéshozatal szempontjából - - + +

-  = A teljes önállóság (még) nem megvalósított, bizonyos területeken (még) fennáll a 
függőség

+ = Fennáll a teljes önállóság

Felnőttnek azok a személyek tekinthetők, akik a családi háztól való leválás 
minden dimenzióját maguk mögött tudják és ilyen értelemben önállóan érvé
nyesülnek a világban. A felnőtti státusz szociológiai szempontból történő vizs
gálatánál fontos megkülönböztetnünk egy objektív és egy szubjektív perspektí
vát.

-  Objektív: ténylegesen bekövetkezett a leválás (jogi értelemben vett, közös 
fedél alól történő, anyagi és szociális)

-  Szubjektív: az adott személy önmegítélése szerint lehet felnőtt, illetve 
fiatal
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Figyelembe véve, hogy a szakirodalom nemcsak a posztadoleszcencia kon
cepcióját, hanem magát a fogalom tartalmi jelentését is különböző jelentéstar
talommal használja, a következőkben tisztázni kell, hogy mely jelentéstarta
lommal ruházzuk fel mi a „posztadoleszcencia” és „fiatal felnőttek” fogalmát. 
A fiatal felnőttek fogalmát az időközben kiszélesedett nyelvhasználat értelmé
ben csak a fiatal személyek korára vonatkozóan használjuk, a fogalom tehát a 
18 és 30 év közötti korcsoportot tükrözi (kicsit felnagyítva és általánosítva ezt 
a korcsoportot „Twens”-nek is lehetne nevezni). E fiatal felnőttek között talá
lunk olyanokat, akik az leválási folyamat minden dimenzióján elérték függet
lenségüket és a felnőtti státuszt -  anyagilag és társadalmilag önálló felnőttek. A 
fiatal felnőttek között azonban olyanok is találhatók, akik a felnőtti státusz kö
vetelményeit csak részlegesen, tehát csak bizonyos dimenziókon képesek meg
valósítani. Őket a továbbiakban nem önálló fiatal felnőttnek fogjuk nevezni. A 
nem önálló kifejezés a fiatal felnőttek életmódjára vonatkozik és azt a tényt 
hivatott közzétenni, hogy ezt az életmódot társadalomszerkezettől függő kor
látozások jellemzik, amelyek minden, e korban járó fiatal személyt gátolnak 
abban, hogy a felnőtt szerep társadalmi elvárásainak megfeleljen.

A posztadoleszcencia (kései fiatalkor) fogalmat csak arra az adott életsza
kaszra vonatkozóan használjuk, amelyben a fiatal felnőttek a korlátozások nél
küli felnőtti státusz eléréséig járnak. Ez a szakasz -  mint már fent említettük -  
egyénenként változóan hosszabb és rövidebb ideig is eltarthat.

4. ábra
A 19 és 20 év közötti kor kiszélesítése

+ Fiatal felnőttek +

Fiatalok
Nem önálló fiatal felnőttek 
(Posztadoleszcencia}^—-— ' Önálló Felnőttek

fiatal felnőttek
18/19 év 29/30 év

A nem önálló fiatal felnőttek életmódját kiemelt fontossággal jellemzi anyagi 
függőségük. Ezek a személyek jól besorolhatók a Rosenmayr-féle csoportosí
tásba (Rosenmayr 1988). E csoportosítás egyik kategóriája így hangzik: „A 
szülői gondoskodás végeztével az anyagi kötődés további fenntartása” . Köz
vetlenül a nagykorúság elérése (19-20 éves kor) utáni fiatalok körében dominál 
ez a fajta nem önálló fiatal felnőtt típus. Az életkor növekedésével azonban 
egyre többen érik el a korlátozások nélküli felnőtti státuszt és ezáltal válnak a 
mi modellünknek megfelelő önálló felnőttekké (Vaskovics 1997a).

Feltételezzük, hogy a legtöbb nem önálló fiatal felnőtt még szülői támoga
tásra szorul, vagy megfelelő mennyiségű állami transzferszolgáltatást kap. 
Ezenkívül azt is feltételezzük, hogy ezeknek a fiataloknak a szülei gyakrabban 
és nagyobb mértékben nyújtanak szolgáltatásokat gyermekeik számára, mint a 
társadalmilag önálló fiatal felnőttek szüleik. A kérdés az, hogy a nem önálló 
fiatal felnőttek életmódját és helyzetét a szülői transzferszolgáltatások befolyá
solják-e, és ha igen, akkor milyen mértékben. Feltételezzük, hogy az anyagi
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függőség további függőségeket és korlátozásokat von maga után -  például, a 
vásárlási magatartás, a lakás és a szabadidő eltöltéáe esetén. Az vizsgálandó, 
hogy a szülői támogatás befolyásolja-e, és ha igen, akkor milyen mértékben a 
nem önálló fiatalok életmódját.

A megváltozott magatartási mód

Abból indulunk ki, hogy a fiatalok szülői háztól való leválási formáinak ten
denciája a 60-as 70-es évek óta az alábbi szempontok szerint változott.

Időben késleltetett leválás: Ha a fiatalok szülői háztól való leválását megfi
gyeljük, akkor az utóbbi időben kései, illetve időben késleltetett leválásról be
szélhetünk. Ez azt jelenti, hogy az elválás -  az idősebb generációval összeha
so n lítv a - lassabban, időben és korban később következik be. Ellentétes folya
mat figyelhető meg azonban a jogi értelemben vett leválás szempontjából, hi
szen a nagykorúság betöltésének időpontja a 2 К életévről a 18-ra tevődött át 
(M ayer-W agner 1986; Schwarz 1989).

Részleges leválás: Abból indulunk ki, hogy a leválás egyes dimenziói egy
mással nem szinkronban, hanem időben kicsit elcsúszva valósulnak meg. 
Részleges leválásról beszélünk abban az esetben, amikor az önállóság nem 
jellemzi az összes leválási dimenziót, és ezeknek csak bizonyos területein je 
lentkezik. Abban az esetben például, amikor a jogi értelemben vett -  és a közös 
fedél alól történő -  leválás teljes mértékben megvalósult, de az anyagi és szo
ciális függőség még mindig fennáll a fiatal felnőtt és családja között.

Fokozatos leválás: A szülői háztól való leválást д  szakirodalom a legtöbb 
esetben az életút egy konkrét időbeli eseményeként tünteti fel, például a stá
tuszváltást az iskolai képzések befejezése és ezután közvetlenül a munka meg
kezdése jelenti. Mi abból indulunk ki, hogy-а felnőtti státusz betöltése csak és 
kizárólag jogi szempontból kötődik konkrét időponthoz (18. életév), minden 
más esetben ez a leválás egy folyamat, amely akár rövidebb, illetve hosszabb 
időtávon is elhúzódhat. Példa erre az anyagi függetlenség megteremtése, az 
önálló munkahely és ezáltal önálló kereset által; eleinte a szülők által folyósí
tott zsebpénz, majd alkalmi és részidős munkák után járó kereset, végül pedig a 
teljes állás után járó fizetés következik.

Reverzibilis leválás: Nem osztjuk a szakirodalom azon véleményét, misze
rint a szülői háztól való leválás a fiatalok életében folyamatosan előrehaladó 
előremutató folyamat. Egy, már csaknem teljesen megvalósított önállósodás is 
tönkremehet bizonyos területeken, például munkanélküliség következménye
ként újra visszaállhat az anyagi függőség. A felnőtt státusz hagyományos meg
valósulási formái (szülői háztól való leválás, iskolai és szakmai képzés befeje
zése, saját munkahely és önálló háztartás) nagymértékben visszafordíthatóvá 
válnak (Pais 1996). Ennek sok oka lehet: például az iskolai és szakmai képzés 
vége. partnertől való elválás. A közös fedél alól történő leválás is hatályát 
veszti a szülői házba történő visszatéréssel. A leválási folyamat során vissza
esések és törések következhetnek be, Pais ezt a leválási metódust követő gene
rációt ,.Jo-jo generációnak” nevezi.
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A szülői háztól való leválás során megváltozott magatartási formák -  ame
lyek tulajdonképpen a társadalmi fejlődéssel okozati összefüggésben állnak -  
közvetlen hatást fejtenek ki a szülők és a gyermekek közötti transzferkapcso
latokra. Egyre több 18. életévet betöltött gyermek marad szülői, illetve állami 
gondviselés alatt. Ebből kifolyólag új elvárások jelentkeztek a szülők magatar
tására vonatkozóan, amik alól a legtöbb szülő nem tudja, vagy nem akarja ki
vonni magát. Vizsgálódásunk kérdése, hogy mely vonatkozásban keletkeznek 
ezek az intergenerációs elvárások, és milyen reakciót váltanak ki mind a szü
lők, mind pedig a fiatalok részéről. Tisztázandóak azonban azok a kérdések, 
hogy a fiatalok különböző társadalmi csoportjainak mely tagjai érik el csak 
hosszú idő után a felnőtti státuszt. Rászorulnak-e ezek a fiatalok -  és ha igen, 
akkor milyen mértékben -  a szülői, illetve az állami támogatásra? Kapnak-e -  
és ha igen, akkor kitől és milyen formában -  a 18. életévüket betöltött nagyko
rú fiatalok támogatásokat?

A posztadoleszcencia és a családi transzferszolgáltatások 
összefüggései

Transzferszolgáltatások alatt azokat a kölcsönös segítségnyújtási és támogatási 
formákat értjük, amelyek az erőforrások rendelkezésre bocsátásával a rászoruló 
kitűzött céljainak elérését szolgálják. Ez különböző módon valósulhat meg: 
például pszichoszociális, háztartási- vagy munkajellegű támogatás, financiális 
segítség révén. Az ilyen transzferszolgáltatásokból bizonyos intenzitás és rend
szeresség esetén stabil transzferkapcsolatok alakulnak ki, amelyek a generáci
ós- és a családstruktúra fontos dimenzióját képezik.

Minket most elsősorban azok a transzferszolgáltatások érdekelnek, amelye
ket a különböző generációkhoz tartozó családtagok egymás számára nyújtanak, 
különös tekintettel azokra a szolgáltatásokra, amelyeket a szülők nyújtanak 
felnőtt gyermekeik számára. A családi transzferszolgáltatásoknál azonban fi
gyelemmel kell lennünk a felnőtt gyerekek által idős szüleiknek nyújtott szol
gáltatásokra is. Az, hogy mely családtag kinek milyen szolgáltatást nyújt, töb
bek között a család fejlődési fázisától függ: a család növekedési fázisában a 
szülők által a gyermekek számára nyújtott szolgáltatások jellemzőbbek, míg 
később -  amikor a szülők már ápolásra szorulnak -  a gyermekek által a szülők 
részére nyújtott támogatások dominálnak. Témánk szempontjából azonban itt a 
szülőtől gyermek felé irányuló transzferszolgáltatásokat vizsgáljuk. Azoknak a 
szolgáltatásoknak a formáját, intenzitását és időtartamát vesszük figyelembe, 
amelyeket a szülők a fiatalok, különös tekintettel a nagykorú gyermekeik 
(19-29 év) számára nyújtanak. Az anyagi támogatás, illetve a munka- és ház
tartási jellegű szolgáltatások intenzitása és rendszeressége esetén családi 
intergenerációs anyagi és nem anyagi jellegű transzferkapcsolatról beszelünk.

Az itt vizsgált családfejlődési szakasz a gyermekek szülői háztól való elvá
lásának szakasza. Feltételezzük, hogy a családon belüli transzferszolgáltatások 
a felnőtt korú gyermekek szülői háztól való leválása után is fontos szerepet 
játszanak. Kiindulópontunk ezen kívül az, hogy az anyagi és nem anyagi jelle-
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gű transzferkapcsolatok jellege és kiterjedése -  bár erre eddig kevés figyelmet 
szenteltek -  a fiatalok szülői háztól való leválási folyamatának fontos dimenzi
óját képezik. Feltételezzük, hogy a családon belüli intergenerációs transzfer
szolgáltatások és transzferkapcsolatok függenek a különböző társadalom
szerkezeti összetevőktől, különös tekintettel az alábbi alkotóelemekre: képzett
ség, bérezés, foglalkozás, állami transzferszolgáltatások, lakáspiaci helyzet 
(Vaskovics 1993b, c). Ezeket a családon belüli intergenerációs transzferkap
csolatokat természetesen a társadalmilag meghatározott generációs kapcsolatok 
és az éppen vizsgált közösség szociálszerkezeti összefüggésében kell figye
lembe venni. Ezekben az intergenerációs kapcsolatokban relatív stabil szerke
zeteket (példákat, típusokat) lehet megfigyelni, még akkor is, ha ezek az idő 
múltával és a vizsgált társadalmak összetételének megfelelően különbözőek. 
Abból kell kiindulnunk, hogy a különböző életszakaszok szélessége, hossza és 
személyi konstrukciója, s ebből adódóan ezek személyes következményei a 
fiatal felnőttekre nézve a társadalom szerkezeti összetevőitől függnek, s ezek
kel változnak.

A fiatalok szülői háztól történő leválása olyan folyamat, amely más-más di
menzióban, különböző tempóban és eltérő időpontban valósulhat meg. A fel
nőtté válás jegyei -  mint például a pénz kezelése, a szexuális kapcsolatok és a 
partnerválasztás terén tanúsított önrendelkezés -  sok fiatal esetén már jóval a 
nagykorúság elérése előtt megfigyelhetők. Másrészről ezek a fiatalok anyagilag 
a nagykorúság elérése után is függőek maradnak szüleiktől. Ez az új, önálló 
életszakasz (a posztadoleszcens életszakasz) kialakulása a modernizációs fo
lyamat előrehaladásának következménye.

A gyermekek anyagi önállósodása egyik legfontosabb dimenziója a szülői 
háztól való leválásnak és a felnőtté válásnak, ezt azonban csak a szülői transz
ferszolgáltatások figyelembevételével lehet megmagyarázni mind a nagykorú
ság elérése előtti és utáni, mind pedig a szülői háztól való elválás előtti és utáni 
időszakban. Ugyanígy a saját, önálló lakás kérdése is fontos dimenziója a szü
lői.háztól való elválásnak. Ez azonban általában csak fokozatosan és lassan 
történik. Itt fontos szerepet játszanak a társadalomszerkezeti feltételek és kö
rülmények, különösen ott, ahol a fiatalok számára (például Magyarországon) 
nincs mód külön lakás finanszírozására és ezért gyakran -  házasságkötés és 
családalapítás után is -  a szülőkkel kénytelenek hosszabb ideig együtt élni.

Az itt tárgyalt kérdések mellett még más összefüggéseket is felvet a 
posztadoleszcencia, mint hogy a leválás folyamata hogyan valósul, illetve va
lósult meg különböző társadalmakban, illetőleg, hogy ezek milyen külön terhe
ket jelentenek a családok számára. A kérdés az, hogy előbb, vagy később je 
lentkezik a szülői háztól való leválás folyamata, milyen kiterjedt a 
posztadoleszcens életszakasz, és milyen szerepet kapnak az intergenerációs 
anyagi és nem anyagi jellegű transzferkapcsolatok -  különösen a szülői transz
ferszolgáltatások -  á különböző gazdasági és társadalmi feltételek mellett. Ho
gyan változtak mindezek az elmúlt évek során, és mennyire vannak minderre 
befolyásoló hatással a megváltozott képzési, foglalkoztatási, biztosítási és lak
hatási körülmények és szerkezetek?
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A megfigyelés során vizsgált problémák tehát a szociológiai kutatási terüle
tek több részét is felölelik, ezeket kell egymással összehangolni. Ebben az 
összefüggésben jelentős szerephez ju t a társadalmi modernizáció következmé
nyeként a fiatalok megváltozott leválási folyamata, úgymint egy új életszakasz 
kialakulása, a posztadoleszcencia, amely a fiatalkor és a felnőttkor közé ékelő
dik (Kohli 1985; Buchmann 1989). A szakirodalom ebben az összefüggésben 
túlnyomórészt e fejlődés fiatalokra vonatkozó következményeit taglalja, nem 
pedig azokat a következményeket, amelyek az érintett szülők magatartására és 
életkörülményeire vonatkoznak. Ezzel az összefüggéssel a családszociológia 
foglalkozik. A családszociológia a család ismertetőjegyeit és szerepét vizsgálja 
a társadalmi körülmények megváltozása esetén, illetőleg egyre fontosabb sze
rephez jut a területen belül a családon belüli intergenerációs kapcsolatok vizs
gálata [Lüscher-Schultheis 1993; Bien (ed.) 1994; Marbach 1994].

Összegzés

A fentiekben az elszakadási, illetve a felnőtté válási folyamatot különböző di
menziókban elemeztük; vizsgáltuk az időben késleltetett, a részleges, a foko
zatos és a reverzibilis elszakadást. Általánosan megállapítható, hogy a 
posztadoleszcens életszakaszban lévő fiatal felnőttek még nem függetlenek 
teljes mértékben a szülői háztól. Az elméleti elemzés eredményeként azt is 
elmondhatjuk, hogy a posztadoleszcens életszakasz kor szerinti kategóriaként 
nem határozható meg, nevezett életszakasz egy speciális állapotot jelöl. Empi
rikus kérdés marad tehát, hogy hány fiatal -  20-25, vagy 30 éves -  tartozik 
ehhez az életszakaszhoz.

A szülők részéről nagykorú gyermekeik számára nyújtott támogató, gondos
kodó szolgáltatásokat, és ezek alkotóelemeit, a családon belüli intergenerációs 
transzferkapcsolatokat többfele szemszögből vizsgálhattuk: 1 .) a gyermek 
szemszögéből nézve a szülői háztól történő leválást, és a posztadoleszcens élet
szakasz kialakulását, 2 .) a szülők szemszögéből figyelembe véve a nagykorú 
gyermek és a szülő viszonyát, 3.) a család mint szolidáris közösség szemszö
géből, 4.) társadalmi szempontok szerint, figyelembe véve a különböző társa
dalmak családon belüli transzferszolgáltatások makroszerkezeti körülményeit.

Jelen írás célkitűzése az volt, hogy elméleti szempontból vizsgálja meg a 
posztadoleszcens életszakasz konstitutív viszonyait. Feltételezésünk szerint ez 
a fázis -  mint önálló életszakasz -  a gyermekkorral, a fiatalkorral és a felnőtt
korral szemben csak az ipari társadalmakban jelenik meg a modernizáció kö
vetkezményeként. Többször is hangsúlyozzuk, hogy új életfázisról van szó. 
Ebből adódik az a kérdés, hogy a posztadoleszcencia valóban a modern kor 
terméke, prototípusa-e.

Egyes empirikus bizonyítékok alátámasztják, hogy a kutatás során elmé
letileg megalapozott kritériumok alapján már az iparosodás előtti társadal
makban bizonyos néprétegek között -  igaz, szórványosan -  megtalálható a 
posztadoleszcens életszakasz egy formája, például a nemeseknél, vagy a jóm ó
dú kézműveseknél. A paraszti néprétegeknél is felismerhető, hogy a fiatal fér-
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fiák ténylegesen felnőttekhez kapcsolható kötelezettségeket gyakoroltak -  bár 
ezeket a fiatal férfiakat még nem tekintették felnőttnek ami úgy értelmezhe
tő, hogy a posztadoleszcencia bizonyos formái szórványosan az iparosodás 
előtti időkben is léteztek, de csak az iparosodás adta meg a feltételeit annak, 
hogy ez az életszakasz-forma elterjedhessen, és általános jelenséggé váljon. Az 
ipari és a posztindusztriális társadalmakban az elterjedtséget, az időtartamot 
illetően lehetnek például réteg-, és nem-specifikus különbségek, amelyek 
megjelennek a tapasztalati tényekben, de a bemutatott modellek empirikus 
teherbíróképességét nem befolyásolják. Éppen ellenkezőleg: az elméletben 
lefektetett analitikus szempontok segítségével lehet ezeket a különbségeket egy 
társadalmon belül -  és még inkább az egyes társadalmak között -  megfigyelni. 
A német társadalomban például megfigyelhető, hogy ezen életszakasz tarta
mát tekintve jelenleg bizonyos rétegtől, nemtől, és területtől függő különb
ségek vannak, de ezek a különbségek már nem annyira nagyok, és a korábbi 
különbségek is csökkennek. Mindebből arra következtethetünk, hogy a 
posztadoleszcens életszakasz az idők folyamán csaknem minden felnőtt -  főleg 
a férfiak -  életrajzának biztos részévé vált. Ez a magyar társadalomra például 
nem feltétlenül érvényes.

Emellett azzal is számolni kell, hogy tekintettel az időbeli elhelyezkedésre, 
formára, és időtartamra, a posztadoleszcens életszakasz a családi állapottól -  
például a gyerekszámtól, vagy a család szocioökonómiai helyzetétől -  függően 
másképp alakulhat. Hogy vajon ténylegesen ez-e a helyzet, az még további 
kutatások tárgya. A németországi vizsgálataink azt mutatják, hogy a sokgyer
mekes családoknál a posztadoleszcens életszakasz hossza átlagosan rövidebb. 
Ez a sokgyermekes családok szocioökonómiailag depriváltabb helyzetével 
függ össze. Ezért a gyermekeket „sürgetik” -  vagy ők „kötelezve érzik magu
kat” hogy munkavállalással hamarabb teremtsék meg anyagi függetlenségü
ket, mint például azok a fiatal felnőttek, akiknek nincsen testvérük. De a né
metországi kutatásunkban a testvérek sorrendje és a posztadoleszcens életsza
kasz hossza között nem tudtunk összefüggést megállapítani, nem úgy, mint a 
fiatal felnőttek neme között -  a posztadoleszcens életszakasz a nőknél átlago
san rövidebb.

Ezek az empirikus összefüggések mindenesetre arra utalnak, hogy az itt be
mutatott elméleti koncepcióból levezetett indikátorok alkalmasak mind az el
méleti, mind a plauzibilitás-kritériumok által nyert előzetes hipotézisek meg
vizsgálására.

A posztadoleszcens időszak kutatásakor természetesen különbséget kell ten
ni nők és férfiak életútja között, amivel most a tanulmányban nem foglalkoz
tam. A fiatal felnőttek társadalmi rétegenként és területi, települési hovatarto
zás alapján is differenciáltak. Jelen tanulmány azonban a fentieket figyelmen 
kívül hagyva általában tárgyalja és elemzi ennek az életszakasznak az előzmé
nyeit és sajátosságait, struktúráját.
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TÜNTETÉSEK BUDAPESTEN (1996-1997)'

Témánk bizonyos aktuális politikai jelentőséggel is bír, kutatásunkat azonban nem 
ez, sem a jogi változás, avagy változtatás problémája, hanem a Swiss National Fund 
közvetítette svájci partnerekkel, a Genfi egyetem Politikatudományi Intézetével 
1997 óta folytatott nemzetközi összehasonlító kutatásunk motiválta. A budapesti 
tüntetések vizsgálata céljából mértük fel kérdőíves módszerrel összesen mintegy 600 
tüntetés anyagát a BRFK-n, ebből 1996-1997 anyagát teljesen, és kontrollként 
1994-ből hozzávetőleg 100 tüntetés anyagát. Ugyanezen tüntetések sajtóját vizsgál
tuk meg a Magyar Hírlap és a Népszabadság, a felmérésben szereplő tüntetésekre 
vonatkozó összes híradásának feldolgozásával. A kutatásban -  amelyet a Swiss 
National Fund támogatott -  Magyar Gábor, Páll Kinga Ágnes, Szabó Andrea, Szik
inger István, Dominique Wisler és Szabó Máté vettünk részt. Szikinger István, 
COLPI-ELTE ÁJK (Szikinger 1996, 1998) szintén a kutatócsoport tagja volt, ő 
azonban a budapesti tüntetések feldolgozásában közvetlenül nem vett részt. Kutatá
sunk célja az volt, hogy megismerjük a budapesti tüntetési kultúra egy reprezenta
tívnak tekintett szeletét, és megtudjuk, hogy kik, miért, hol, hogyan tüntettek, vol- 
tak-e ennek során közrendvédelmi konfliktusok, és ezek miként jelentek ez meg a 
sajtó nyilvánosságában?

1. Tüntetés és nagyváros

A gyülekezéshez való alapjog gyakorlása a modern demokráciák egyik fontos prob
lémája. A tüntetések, és más köztéri gyülekezések révén a civil társadalom bizonyos 
csoportjai, szervezetei befolyásolni kívánják a politikai, és tágabb értelemben -  a 
társadalmi akaratképzést. A tüntetés, mint tiltakozási forma kialakulása és története 
egyaránt a nagyváros teréhez kötődik. Jóllehet a korábbi -  a modernség előtti -  tár
sadalmakból ismertek a népi közvetlen demokrácia nem-városi fórumai is, mint a 
germánok, a magyar nemesek, avagy a korai angol munkásmozgalom a települések 
mellett, avagy azoktól távolabb tartott gyűlései, de amennyiben ezek tiltakozó je lle
get öltenek, színterük egyre inkább a városban elhelyezkedő uralmi intézmények 
környezetébe tolódik. A modern város, főleg a modern nagyváros, a társadalmi vi
szonyok és konfliktusok sokféleségével, az uralmi szerkezetnek a városon belüli -  
majd a nemzetállamok kialakulásával -  országos centralizációjával és intézménye
sedésével a nép, a társadalmi csoportok és a helyi, avagy országos vezetők, intézmé
nyek konfliktusos kommunikációjának kikristályosodási pontja a modern történe
lemben.

1 Az adatfelvételt a BRFK-n 1998-ban Magyar Gábor, az adatrögzítést 1999-ben Páll Kinga 
Ágnes, az adatfelvételt Szabó Andrea végezték. Köszönjük a BRFK dolgozóinak együttmű
ködési készségét, segítségét kutatásunkhoz.
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A városfejlődés korábbi szakaszaiban kialakult „köztér” a tiltakozás megjeleníté
sének egyik fontos fóruma. A köztéri gyülekezés a városlakó polgár, illetve a tágabb 
állampolgári kategória ciklikus tevékenysége, a rituális, ünnepi, forradalmi, meg
emlékező és a legkülönfélébb tiltakozó motívumokkal. A köztér közcélra, a politikai 
és társadalmi közösség problémáinak megjelenítésére való igénybevétele a civil tár
sadalom autonómiájának nélkülözhetetlen eleme. Ugyanakkor konfliktusok forrásá
vá is válhat, például az ellenérdekelt csoportok, szervezetek összecsapása, avagy a 
közintézmények funkcionálásának megzavarása esetében. A köztéri gyülekezés 
kontrollja tehát a társadalom és a társadalmi-politikai intézmények normális funkci
onálásának érdekében egyaránt fontos. A közrend érdeke és a közszabadság érdeke 
itt eleven feszültségben találkoznak össze.

Részben a köztéri gyülekezés feletti kontroll állami ellátásának igénye alapozta 
meg a rendőrség, a szervezetszerűen elkülönült közrendfenntartó állami rendszer 
létrehozását. A modern társadalmak nagy részében a közterület felhasználásának 
ellenőrzése és védelme a rendőri szervezet feladata. Ennek következményeként a 
rendőrség közrendvédelmi alrendszere rendszeresen és hivatásszerűen kommunikál, 
illetve kooperál, konfliktusos kapcsolatba kerül a tüntetéseket és más gyülekezéseket 
szervező tiltakozó csoportokkal. A 19-20. század során Európában és Észak- 
Amerikában a nagyvárosok rendőrsége specializált tevékenységi kört és ennek ellá
tását megalapozó közrendvédelmi készségeket és ismereteket halmozott fel a tünte
tések kezelése kapcsán, ami a gyülekezési szabadság és a közrendvédelem szem
pontjainak kompromisszumain alapul. A modern nagyvárosok rendőrségei, és az 
ezek közterein tiltakozók kapcsolatrendszerét normák és intézmények szabályozzák, 
amelyek meghatározzák mindkét fél magatartását (della Porta 1994, 1996).

A tüntetések, és a más típusú nagyvárosi gyülekezések három alapvető konflik
tus-szinten értelmezendők (J. C. Jenkins-B. Klandermans 1995).

a) Az alapkonfliktus

A tiltakozók többnyire valamely társadalmi-politikai probléma meghatározott alter
natíva mentén történő megoldása érdekében, vagy valamely alternatíva ellenében 
való mozgósításra gyülekeznek. A tüntetések célja végtelenül sokféle, címzettjeik 
között is megtalálható a problémamegoldásban kompetenciával rendelkező szerep
lők széles köre. A tiltakozók az esetek nagy többségében nem a rendőrség tevékeny
sége miatt, avagy az ellen tiltakoznak, és igényeiket sem a rendőrségnek címezik. Az 
alapkonfliktus tehát húzódhat tanárok-oktatási minisztérium, alkalmazottak-vállaiat, 
hívők-ateisták stb. között. A rendőrség nem a kiváltója, nem a címzettje. Mégis a 
rendőrségnek kell ellenőriznie a gyülekezést, például szabályoznia a tüntető parasz
tok magatartását az EU-tanácskozás színhelyén stb. Kétségtelen, hogy a modern 
társadalmakban egyre gyakrabban fordul elő, hogy maga a rendőrség magatartása 
válik a tiltakozás motívumává és céljává, ezen esetek száma a tiltakozásokhoz ké
pest azonban elenyésző. Speciális, eszkalálódó tiltakozási típust jelent, amikor az 
alapkonfliktusból következő tiltakozásokkal kapcsolatos rendőri magatartás, straté
gia, joggal való visszaélés kerül a tiltakozási hullám újabb ciklusának előterébe, s 
ezzel a rendőrség válik mintegy az alapkonfliktusban megcélzott „címzett” helyette
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sítőjévé. Az alapkonfliktus „szociális helye” tehát többnyire nem a „köztér”, hanem 
a köztér válik a konfliktus megjelenésének helyévé.

b) Köztéri-közrendi konfliktus.

Az alapkonfliktusban való mobilizáció érdekében eljáró tiltakozó csoportok igénye a 
köztereknek a gyülekezésre való felhasználására a rendőrség, avagy más szervezetek 
ellenőrző funkcióinak ellátását vonja maga után. A közterületi gyülekezés potenciá
lis konfliktusok forrása: végbemehet szabályszegő módon, vezethet utcai harchoz, 
személyi sérüléshez, anyagi kárhoz, illetve magával vonja a személy- vagy gépjármű 
közlekedés akadályozását. A rendőrség feladata -  egyebek mellett -  az ilyen konf
liktusok megakadályozása, illetve a közrend fennmaradásának biztosítása, a szank
ciók megszabása, eljárások indítása stb. Nem minden tüntetés vezet konfliktushoz a 
tüntetők és a rendőrök között a gyülekezést szabályozó normarendszeren belül 
avagy kívül, de a köztéri-közrendi konfliktus kialakulásának lehetősége elvileg min
dig fennáll. Ezt a lehetőséget alapozza meg a tüntetők és a rendőrök viszonyrendsze
rét szabályozó norma- és intézményrendszer esetlegesen fennálló hiányossága, belső 
konfliktusa, amelyek például a joggal való visszaélés lehetőségét hozhatja magával. 
Maga a közrendvédelmi ellenőrzés is folytonosan konfliktusforrás: a tiltakozók elle
nállhatnak annak, túlzottnak, szabálytalannak tekinthetik, és ezzel egyben megala
pozhatják saját normasértésüket, azt, hogy túllépik saját cselekvési kereteiket (Rucht 
1995). Ugyanez -  a tüntetők szabályellenesnek felfogott magatartására hivatkozó 
rendőri felfogás -  adhat alapot a rendőri beavatkozásra, amelyet a tüntetők majd 
túlkapásnak tekintenek (Bendzsák 1996).

c) Az alapkonfliktus és a köztéri-közrendvédelmi konfliktus 
médiái is közvetítése

A társadalom döntő többsége nem vesz részt'a köztéri-közrendvédelmi konfliktus 
egyik oldalán sem, nincsenek közvetlen tapasztalatai arról. A tüntetők célja a mo
dern tömegdemokráciákban többnyire az, hogy az általuk fontosnak tartott alap- 
konfliktus/okat/ megjelenítsék a gyülekezés révén a tömegkommunikációban, a saj
tóban és az elektronikus médiákban. Jóllehet a rendőrségnek ez nem eminens érde
ke, a közrendvédelmi konfliktusok mediális közvetítése révén mégis rákényszerül a 
sajtótájékoztatók, a szóvivők, a sajtófigyelés rendszerére. A modern tömegdemokrá
ciákban a rendőrség mind közrendvédelmi, mind egyéb funkcióiról rendszeresen 
igyekszik tájékoztatni a nyilvánosságot, nehogy a tömegkommunikációban és a köz
véleményben megítélése szempontjából negatív imázsok terjedjenek el. A szabad 
nyilvánosság esetén a rendőrség nem képes formálni és meghatározni azt, mint a 
diktatúrákban, hanem a viszonylag szabad médiapiacon jelen kíván lenni saját hiva
talos véleményével, és igyekszik azzal befolyásolni a sajtót és a médiákat. A nyilvá
nosságban a médiák közvetítésével létrejött vita ugyanis megjeleníti mind az alap -  
mind a közrendvédelmi konfliktust a tüntetés kapcsán, és sajátos felfogást tartalmaz 
abban a tekintetben, hogy jogos-nem jogos, legitim-illegitim igények jelennek-e
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meg a tüntetésben, ki volt a hibás az esetleges közrendvédelmi konfliktus előidézé
séért, rendőri túlkapásról, avagy jogszerű eljárásról volt-e szó, a tüntetők erőszako
sak voltak-e, vagy sem. A médiákban tehát többnyire a tüntetést követően -  avagy 
összefüggő tiltakozási ciklus esetén előzőleg is -  sőt bizonyos tekintetben folyama
tosan vita/viták zajlanak mind az alapkonfliktus, mind a közrendvédelmi konfliktus 
jellegéről.

2. Tüntetések és rendőrségi szervezet Budapesten

Jelen elemzés kizárólag a Budapesten zajló, a gyülekezési törvény hatálya alá tarto
zó rendezvények rendőri biztosításában résztvevő szervezeti egységeket térképezi 
fel. A főváros, mint a legfontosabb államhatalmi szervek, politikai aktorok és nem
zetközi szervezetek képviseleteinek székhelye, a demonstrációkkal kapcsolatos ku
tatások középpontjában áll. További sajátosság, hogy a főváros huszonhárom vi
szonylagos önállósággal rendelkező kerületre oszlik. A belügyminiszter alá rendelt 
rendőrség területi elhelyezkedése követi a közigazgatási határokat: a fővárosban 
majdnem minden kerületben működik saját, városi szintű rendőrkapitányság. E ke
rületi kapitányságok a megyei szintű Budapesti Rendőr-főkapitányság szervei.

Tekintettel arra, hogy a kerületi önállóság dacára egyetlen városról van szó, Bu
dapesten a demonstrációkat nem a kerületi kapitányságokon, hanem a BRFK-n kell 
bejelenteni. 2

A rendőrség vertikálisan bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, igaz
gatásrendészeti, illetve személyi és objektumvédelmi szolgálati ágakra tagozódik . 3 A 
rendőrség tulajdonképpen párhuzamos hierarchiákból áll. így például a kerületi ka
pitány közbiztonsági helyettesének a BRFK közbiztonsági igazgatója, a közbizton
sági igazgatónak az ORFK közbiztonsági főigazgatója közvetlen szolgálati elöl
járója.

Az alábbiakban kizárólag a demonstrációk rendőri kezelésében valamilyen szere
pet játszó szerveket vesszük górcső alá.

ORFK

Az Országos Rendőr-főkapitányság főigazgatóságokra tagolódik. Az ORFK élén az 
országos rendőrfőkapitány, a főigazgatóságok élén főigazgatók állnak tábornoki 
rangban. A Közbiztonsági Főigazgatóság főosztályokra oszlik, ezek közül kieme
lendő a Közbiztonsági Főosztály. A Közbiztonsági Főosztályon belül található a

2 1989: III. tv. (Gytv.): „6 . íj A közterületen tartandó rendezvény szervezését a rendezvény 
helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapi
tányságnak (a továbbiakban: rendőrség) legalább három nappal a rendezvény megtartásának 
tervezett időpontját megelőzően kell bejelenteni. [...]”

3 3/1995. (III. 1.) BM rendelet: „4. § (1) A rendőrség szervezete szolgálati ágakra, szolgála
tokra és szakszolgálatokra tagozódik.
(2) A szolgálati ágak: a) a bűnügyi, b) a közrendvédelmi, c) a közlekedésrendészeti, d) az 
igazgatásrendészeti, e) a személyi és objektumvédelmi.”
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Rendőri Csapatszolgálati Osztály (RECSO), mely a csapatrendőri tevékenység 
szakmai felügyeletét látja el országos szinten.

A közbiztonsági főigazgatónak közvetlen beosztottja a Készenléti Rendőrség me
gyei kapitányi rangú parancsnoka . 4

BRFK

A Budapesti Rendőr-főkapitányságot rendőrfőkapitány vezeti. A főkapitány Titkár
ságán belül található a Jogi Osztály.

A BRFK igazgatóságokra osztott. A három igazgatóság közül egyik a Közbizton
sági Igazgatóság, élén a közbiztonsági igazgatóval. A Közbiztonsági Igazgatóság 
főosztályai közül a Közrendvédelmi Főosztály, a Közlekedésrendészeti Főosztály, 
valamint a Bevetési Főosztály emelendő ki. A Közrendvédelmi Főosztály Fogda
szolgálati Osztályra, Őr- és Kísérőszolgálati Osztályra, Metrórendőrségi Osztályra 
és Szakszolgálati Osztályra tagozódik.

A közrendvédelmi igazgató a demonstrációkkal kapcsolatos kérdések intézésére 
önálló törzzsel rendelkezik. Közvetlenül a közrendvédelmi igazgató alárendeltségé
ben működik az osztály szintű Központi Közrendvédelmi Szolgálat (KKSZ).

A Budapest területén megrendezésre kerülő valamennyi demonstrációt és tömeg
gyűlést (a törvényben meghatározott kivételekkel) 5 a Budapesti Rendőr
főkapitányságon kell bejelenteni. 6 A rendőrség ebben az esetben hatósági regisztra- 
tív tevékenységet végez: vagy tudomásul veszi a bejelentést, vagy megtiltja a de
monstrációt.

A bejelentés a közbiztonsági igazgató saját törzséhez kerül. A bejelentéseket a 
Jogi Osztály egy időben minden esetben értékelte jogi szempontból és felhívta a 
figyelmet arra, ha a bejelentés elkésett, hiányos, vagy helyszíne egy már bejelentett 
demonstráció helyszínével ütközne. A törzs gondoskodik az esetleg szükséges hi
ánypótlásra történő felhívásról, illetve egyeztet a szervezőkkel abban az esetben, ha 
a bejelentésben foglaltaknak megfelelően a tüntetés nem lenne megtartható, gondos
kodik a hiánypótlásról. A szükség szerint módosított bejelentést megküldik a Köz

4 22/1996. (IX. 2.) BM rendelet: „1. § (1) F rendelet hatálybalépésének napján -  a Rendőri 
Ezred jogutódaként -  Készenléti Rendőrség jön létre, amely az országos rendőrfőkapitány 
alárendeltségében működik.
(3) A Készenléti Rendőrség illetékessége az ország egész területére kiterjed.
(4) A Készenléti Rendőrség parancsnoka rendőrfőkapitányi jogállású vezető, feladat- és 
jogkörét az országos rendőrfőkapitány által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat 
határozza meg.”

5 1989: 111. tv.: „ 3. § A törvény hatálya nem terjed ki a) a 12. ij és 13. § kivételével az ország- 
gyűlési képviselők és a helyi önkormányzati képviselők választásával összefüggő gyűlések
re, valamint a képviselői és a tanácstagi beszámoló gyűlésekre: b) a törvényesen elismert 
egyházak és vallásfelekezetek területén szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre és 
a körmenetekre; c) a kulturális és sportrendezvényekre: d) a családi eseményekkel kapcso
latos rendezvényekre."

6 15/1990 (V. 14.) BM rendelet: „2. § (3) A döntés előkészítését és az ezzel összefüggő ügy
intézői feladatokat a rendőrkapitányságokon a közrendvédelmi szerv (osztály, alosztály, 
csoport), a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztálya (a to
vábbiakban: közrendvédelmi szerv) végzi."
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rendvédelmi Főosztály és a Közlekedésrendészeti Főosztály vezetőjének mint szak
hatóságnak, hogy esetleges szakmai kifogásaikat jelezhessék. A törzs a szakinfor
mációk és szakvélemények beérkezését követően a közbiztonsági főigazgató nevé
ben a főkapitányhoz terjeszti fel a tudomásulvételi határozat tervezetét. A főkapitány 
a felterjesztett tervezetet gyakorlatilag minden esetben aláírja.

Végrehajtás

A határozat megszületése után az ügy iratai a közbiztonsági igazgatóhoz kerülnek, 
aki -  a demonstráció jellegének megfelelően -  gondoskodik a biztosításról. 7 Jelezni 
szükséges, hogy a rendőrség nem csak a tudomásul vett, hanem a megtiltott, de az 
információk szerint mégis megrendezésre kerülő demonstrációk kezelésére is felké
szül.

Helyi rendezvény

Kis létszámú, kockázattal nem járó megmozdulás esetén a közbiztonsági igazgató 
parancsot ad az illetékes kerületi rendőrkapitánynak a biztosításra. A biztosítási ter
vet a kerületi kapitány készíti el: a biztosításban helyi erők, például járőrök, KMB- 
sek vesznek részt.

Nagyobb létszámú, vagy fokozott kockázatot jelentő demonstrációk esetén az 
igazgató utasítja a KKSZ vezetőjét a biztosítás előkészítésére és megszervezésére, a 
terv elkészítésére. A KKSZ, mely a biztosítás során a közbiztonsági igazgató törzse
ként is szolgál, saját forrásokból, illetve a tüntetőktől további információt szerez és a 
kerületi kapitánnyal együttműködve megszervezi a biztosításban résztvevő erőket. 
Ebben az esetben a Szakszolgálati Osztály, a Metrórendőrségi Osztály és a Bevetési 
Főosztály állományából történő átvezényléssel, valamint a kerületi erőkből szerve
zik meg a csapatszolgálati erő gerincét. A biztosítás parancsnoka azonban jellemző
en ebben az esetben is a kerületi kapitány. Amennyiben a fővárosi erők a biztosítás
hoz nem lennének elegendően, akkor a Készenléti Rendőrség is biztosít egységeket. 
Ez esetben a biztosítás parancsnokának helyettese a KR helyszínen lévő egységeinek 
parancsnoka.

7!5/1990 (V. 14.) BM rendelet: „9. § (I) A vezető hatáskörébe tartozik a rendőrség rendez
vényen jelenlévő képviselőjének (a továbbiakban: rendbiztos) és a biztosítás parancsnoká
nak kijelölése. A vezető döntése alapján a két feladatkört egy személy is elláthatja. A terüle
tileg illetékes rendőrhatóságot a törvény hatálya alá tartozó rendezvényen a rendbiztos kép
viseli.
13. § (1) Bejelentéshez kötött rendezvény biztosítására, a közlekedés rendjének fenntartásá
ra. esetleges feloszlatására a biztosítás parancsnoka tervet készít, melyet a vezető hagy jóvá. 
A terv tartalmazza azt is. hogy a szervezők kérésére a rendezvény rendjének fenntartásában 
milyen erők. milyen formában működjenek közre."
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Központi rendezvény

Kiemelt -  azaz országos jelentőségű vagy fokozottan kockázatos -  rendezvényeknél 
a biztosítás parancsnoka akár az országos rendőrfőkapitány is lehet. A biztosítási 
tervet vagy a KKSZ vagy a RECSO készíti el. A biztosításban a KR egységei mel
lett a fent említett fővárosi egységek is résztvesznek. Több megyei kapitányság ille
tékességi területét érintő demonstráció vagy tömegrendezvény esetén a RECSO az 
országosan koordináló közbiztonsági főigazgató törzseként funkcionál.

A kiemelt rendezvények biztosításánál megjelenik a helyszínbiztosítási parancs
nok, aki gyakran egyben rendbiztos8 is. Ezen esetekben tehát, a központból való 
koordinálás szükségessége miatt a biztosítás parancsnokának és a helyszínbiztosítási 
parancsnoknak a személye szétválik.

A gyülekezési törvény minden utcai rendezvény biztosítását szabályozza, így az 
állami ünnepségek is bejelentéskötelesek. Nyilvánvaló, hogy egy önkormányzati 
ünnepi koszorúzás, vagy egy központi állami megemlékezés nem azonos jellegű 
mint egy tüntetés. Elképzelhető-e például a bejelentett időn túllépő Kossuth téri hi
vatalos ünnepség csapaterővel történő feloszlatása?

Megoldatlan továbbá az ellentüntetések biztonságos kezelése: előfordult olyan 
eset, (például 1992. október 23-án a Kossuth téren), hogy egy bejelentett rendezvény 
helyszínére és idejére egy másik tüntetést is engedélyeztek. Hiába jelzik a szervezők, 
hogy ellentüntetés várható, a rendőrség törvényi felhatalmazás híján nem sok min
dent tehet ennek megakadályozására.

További jogértelmezési problémát jelent, hogy a gépjármüvekkel történő lassú 
folyamatos vonulás a gyülekezési jog  fogalma alá tartozik-e. A rendőrség ebben az 
esetben hajlamos a számára kényelmes jogértelmezés elfogadására. A Metész- 
tiintetéssel kapcsolatban született a Közbiztonsági Főosztály elkeseredett és megle
hetősen elkapkodott szakvéleménye, melyben a következőt olvashatjuk:

,,A bejelentést közbiztonsági szempontból megvizsgáltam, a rendezvény megtartá
sával kapcsolatban kifogást emelek, javaslom  ebben a form ában történő tiltását:

A bejelentés szerint „gépjármüvekkel történő folyamatos vonulás gyalogostem
póban” nem tartozik a gyülekezési jog  fogalmai közé. Ez egyszerű forgalomlassítás, 
forgalomzavarás, ami közlekedésrendészeti probléma, és a többi közlekedő szabad
ságának sérelmével jár.

Ezt a forgalomzavarást nem segítheti elő a BRFK biztosítási tevékenysége. "
Gondot jelent a tömegrendezvények biztosításával kapcsolatban a rendőrség sze

mélyi és anyagi forrásainak korlátozottsága. Ma Magyarországon csak a Készenléti 
Rendőrség egyes egységei rendelkeznek a kor követelményeinek megfelelően fel
szerelt, az esetleges rendbontást hatékonyan megelőzni, illetve elhárítani képes, csa
pattevékenységre kiképzett állománnyal. A kisebb jelentőségű budapesti rendezvé

8 „A rendbiztos a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó, illetve más rendezvények előké
szítése és lebonyolítása alatt egyaránt a rendőrhatóság képviselője, aki a rendezvény szerve
zője mellett jelenlétével, támogató közreműködésével őrködik a rendezvény törvényessége 
felett. Sajátos helyzetéből fakadóan összekötő szerepet tölt be a rendezvény szervezői, ren
dezői. a helyszínen jelen lévő rendőri biztosító erők parancsnoka, valamint a rendőrhatóság 
vezetője között.” (Bernáth Mihály 1997. .1 tö m e g re n d ezv é n ye k  re n d ő r i  biztosítása . Buda
pest: Rendőrtiszti Főiskola)
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nyék biztosításában azonban nem a KR egységei, hanem az ad hoc jelleggel vezé
nyelt és megszervezett csapaterő vesz részt. Ez a csapaterő azonban ki képzettségé
ben, felszereltségében sem alkalmas feladatának az állampolgárokra, a rendőrökve 
nézve is biztonságos végrehajtására. A szakmai követelmények ebben az esetben 
nem érvényesülnek:

,, Nekem meggyőződésem, hogy a rendőrség ereje tömegrendezvények biztosítása
kor nem a fegyvereiben, technikai eszközeiben, vagy a gumibotjában van — bár ezek 
is nagyon fontos dolgok — hanem a kiképzettségében, fegyelmében és a kötelékbeni 
fellépés pszichikai erejében van. Rendkívül lényeges szemléletbeni és módszertani 
kérdés, hogy csapaterőként és kötelékben szabad csak gondolkodni az ilyen jellegű  
rendőri tevékenységnél. ...Rajjá, szakasszá [több rendőr] akkor válik, ha rendszeres 
képzés folyamán úgy’ ismeri meg a kötelékbeni egyöntetű mozgásokat, fogásokat, 
hogy közben pontosan ismeri társait, parancsnokát, megtanulja, hogy kötelékben 
mindent csak parancsra szabad tenni ellentétben a napi rendőri munkával, ahol 
legtöbb esetben saját felelősségre és önállóan kell dönteni" (Szikinger 1996: 151).

Összességében, tehát azt állapíthatjuk meg, hogy ellentmondásos viszonyok ural
kodnak a tüntetések kezelésével kapcsolatban. A valóság és a jogszabályokban fog
laltak között itt is diszkrepancia figyelhető meg. A rendőrség igyekszik a normák 
előírásai, a politikai nyomás és a forráshiány szabta keretek között manőverezve 
saját érdekeit védve egy, a tüntetők számára is elfogadható gyakorlatot kialakítani.

3. A budapesti tüntetések a Népszabadságban 
és a Magyar Hírlapban
1. áb ra
Tüntetésekről szóló h írek  szám a a két sajtó term ékben

1 1  tiltakozás
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A kutatás alapegysége a gyülekezés hatálya eső rendezvényről beszámoló cikk volt. 
Fontos megjegyezni, hogy egy cikk nem egyenlő egy tiltakozással, hiszen adott 
esetben egy újságon belül is többféle írás (tudósítás, publicisztika, olvasói levél) 
jelenhet meg az akcióról, ráadásul a jelentősebb eseményeket az újságok megpró
bálják úgy nyomon követni, hogy a következményeket és az előzményeket is igyek
szenek az olvasók elé tárni (Rucht-Ohlemacher 1992). A vizsgált két és fél évben 
összesen 144 eseményt regisztráltunk. Ahogy azt az első ábra mutatja, 1997-ben 
másfélszer több demonstráció került az adatbázisba. A jelentős növekedés oka első
sorban az agrármegmozdulások számának erőteljes emelkedése volt.

1994 első féléve -  ha feltesszük, hogy a második félév, vagyis az új kormány 
megalakulása utáni időszak sem volt sokkal feszültebb időszak (Szabó Máté 1993, 
1995, 1996) -  hasonló tendenciákat mutat, mint a két évvel későbbi esztendő. Ez 
pedig arra enged következtetni, hogy inkább 1997 a kirívó, a tendenciától eltérő év, 
mintsem 1996. A továbbiakban a jobb eligazodás és a pontosabb összehasonlítás 
érdekében csak a két teljes évet mutatjuk be. A budapesti tiltakozások az év külön
böző időszakában nem egyenletesen oszlanak el.
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2. ábra
A budapesti tiltakozások a két újságban havi bontásban 1996-1997

Az időjárás alakulásán túl úgy tűnik, másféle dinamika is szerepet játszik az esemé
nyek eloszlásában. Kiemelt jelentőségű a március, valamint az október, de 1996-ban 
augusztus, míg 1997-ben szeptember is fontos időszaknak számít. A két kiemelt 
hónap elsősorban a nemzeti ünnepekkel hozható összefüggésbe, míg az őszi időszak 
hagyományosan a politikai jellegű megmozdulások ideje. Nem lehet azonban ten
denciát leírni a rendezvények heti bontását vizsgálva. A harmadik ábra mutatja, 
hogy mindkét évben teljesen különböző az események heti eloszlása. A nemzetközi 
szakirodalomban többféle áramlat uralkodik a tiltakozások időbeni lebonyolódását 
tekintve, több kutató — például Hanspeter Kriesi -  szerint Nyugat-Európában a de
monstrációk jelentős hányada a hétvégén zajlik, ezért kutatásaiban forrásként alap
vetően a hétfői újságokat használja fel. Más kutatók nem állnak ki határozottan 
egyetlen konkrét időszak mellett sem . 9 Úgy tűnik, hogy Magyarországon -  legaláb
bis a sajtó interpretációja alapján -  egyelőre nem alakult ki a budapesti tiltakozások 
szokásos forgatókönyve. Sőt, olyan megkötést sem tehetünk, hogy a hét végén szer
vezett tüntetések inkább a pártok vagy egyesületek által szervezett akciók lennének, 
hiszen például a hétfői napra pártok több tiltakozást szerveztek, mint a hétvégére,

9 Fillieule (1996) az 1980-as évek franciaországi tiltakozásait vizsgálta meg heti dinamikában. 
Tapasztalatai szerint ebben az időszakban hétköznap több esemény zajlott, mint hétvégén. 
A z események száma csütörtökön tetőzik, majd folyamatosan csökken. Párizsban ugyanak
kor speciálisan más a helyzet, ott pénteken és vasárnap történik a tiltakozások jelentős része. 
M ég egy jellegzetességre hívja fel a figyelmet saját kutatásai alapján: a hétközi események 
szervezői elsősorban szakszervezetek, a felvetett kérdések gazdasági jellegűek, míg a szom
baton és vasárnap szervezett megmozdulások politikai témákat vetnek fel.
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míg az egyesületek ebben az időszakban leggyakrabban keddre és szerdára tették 
rendezvényeiket. Ha tiltakozás célját és a heti bontást vetjük össze, hasonló megál
lapításokat tehetünk. A politikai témák nem a hétvégére sűrűsödnek, az viszont igaz, 
hogy a gazdasági jellegű tüntetések elsősorban a hét közepén vannak.

A cikkek ugyanakkor nem nyújtanak semmiféle pontos támpontot arra nézve, 
hogy mennyi ideig tartott a tüntetés. Az adatbázisba került események több mint 
nyolcvan százalékában egyáltalán nincs időhatár megadva. A maradék mintegy 15 
százalék értékelése alapján azt mondhatjuk, hogy a budapesti tüntetések időtartama 
legfeljebb fél napig húzódnak el.

A sajtótermékekből megtudható „kemény” információk közül lényeges az, amely 
meghatározza a rendezvények típusát. A budapesti megmozdulások két csoportba 
sorolhatók. A rendezvények 90 százaléka olyan eseményhez kapcsolódik, amikor 
egy konkrét időpontra meghirdetnek egy rendezvényt, amelyet vagy megelőz az 
odavonulás aktusa (felvonulás), vagy pedig valamilyen megemlékezéssel kapcsoló
dik össze. Természetesen a március 15-i, augusztus 20-i és október 23-i rendezvé
nyek és a hozzájuk kapcsolódó politikai megmozdulások ezekben az adatokban 
hangsúlyos szerepet kapnak. Ez a magatartás arra utal, hogy a hazai tiltakozási és 
rendezvényszervezői kultúra elsősorban a tömegek jelenlétére, és ezen keresztül a 
sokaságnak, mint erőnek a bemutatására helyezi a hangsúlyt. E tétel bizonyítása a 
médiában megjelenő cikkek alapján azonban nem lehetséges. Az adatbázisba került 
tiltakozások több mint felénél a Népszabadság, illetve a Magyar Hírlap semmilyen 
támpontot nem ad a rendezvényen résztvevők számát illetően. Ennek valószínűleg 
két fontosabb oka lehet. Először is a tereken, nagyobb nyílt helyszíneken zajló gyű
léseken megjelentek számát nehéz megbecsülni, a hibahatár valószínűleg meglehe
tősen magas lenne. A rendezvény szervezői a rendőrségre benyújtott kérelmük során 
ugyan minden esetben megjelölik a lehetséges résztvevők számát, ez azonban való
színűleg akár nagyságrendekkel is túlbecsült, másrészt pedig a rendőrségi becslé
sekhez való hozzájutás körülményessége miatt, egy délutáni rendezvényről szóló 
másnapi cikk megírásához nem minden esetben áll rendelkezésre elegendő idő. 
Mindenesetre a meglévő adatok arra utalnak, hogy budapesti tüntetéseken átlagosan 
500-1000 ember jelenik meg. A két sajtótermék ritkán számol be a kis megmozdu
lásokról, tehát zömében olyan eseményekről tudósítanak, amelyek több száz vagy 
több ezer személyt is megmozgatnak, vagyis, amelyeknek hírértéke van. Feltűnő, 
hogy a két újság szerint nem, vagy csak csekély arányban volt Budapesten olyan 
tüntetés, amely 300 embernél kevesebb főt mozgósított volna. Ezt az adatot legaláb
bis kétkedéssel kell fogadnunk, és a média szelekciós mechanizmusának egyik meg
nyilvánulásaként értékelhetünk.

Olivier Fillieule hasonló tapasztalatokról számol be kutatásai során. Véleménye 
szerint a sajtó által bemutatásra érdemes tüntetések létszáma sokkal magasabb, mint 
az a rendőrségi jelentések leírják. Különösen igaz ez a párizsi megmozdulásokra. 
Ebből arra következtet, hogy a párizsi eseményeknél lényegesen magasabb létszám 
szükséges a sajtóba való bekerüléshez, mint Franciaország egyéb tájain. Fillieule két 
okkal magyarázza ezt: véleménye szerint a tüntetések gyakoribbak a francia fővá
rosban, valamint egyfajta „hozzászokást” eredményeznek. Kérdés lehet persze, hogy 
a budapesti tüntetéseket nem érdemes-e úgy leírni, mint egy kínálati piacot, ahol a 
tiltakozások halmazából a média, mint vevő válogat. A résztvevők száma, valamint
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a helyszín az „áru” fontos védjegye, ami befolyással lehet a szelekció szempontjaira. 
Itt fontos még egy megjegyzést tenni: a résztvevők számát illetően a sajtó, illetve 
általában egy professzionális újságíró becsléséről beszélünk, amit akár az adott 
egyén szimpátiája is erősen torzíthat. A cikkek elemzésénél ugyanis nem hagyhatjuk 
szó nélkül az újságíró saját személyiségét, amelyet -  még ha a törekszik is a pártat
lanságra -  a szakma lényegéből adódóan valamilyen módon mindig megpróbál ki
domborítani.

A tiltakozások másik csoportjába tartoznak a gyűléshez nem köthető események, 
mint például az útlezárás, amelyeket azon ritka megmozdulási formák közé sorol
hatunk, amelyeket annak tudatában alkalmaznak a magyar tiltakozók, hogy tudják, 
ennek jogi megítélése legalábbis vitatható, sőt az esetek jelentős részében jogellenes.

A demonstrációk jelentős hányadát Magyarországon -  ezt mutatják a sajtó adatai 
-  egyesületek, illetve pártok szervezik. Ez nem pusztán magyar sajátosság: 1994-ben 
három közép-kelet-európai országra kiterjedő összehasonlító vizsgálat folyt Szabó 
Máté vezetésével. A kutatás eredményei egyértelműen bizonyították, hogy mindhá
rom országban nagy volt a szervezett tiltakozások aránya, és ezen belül is kiemelke
dett a civil szervezetek10 11 által rendezett tiltakozások magas száma (Szabó Máté 
1995; Zsolt Virág-Andrea Mezei-Andrea Szabó et al. 1996). Említésre méltó ugya
nakkor, hogy Budapesten -  látszólag -  magas a magánszemélyek által szervezett 
események aránya is. Ez az adat önmagában azt jelezné, hogy a spontán -  tehát nem 
szervezetek által rendezett -  események száma viszonylag gyakori a fővárosban, a 
kutatás első fázisa és a személyes tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a ma
gánszemélyek mögött az esetek többségében egyesületek vagy vállalati szakszerve
zetek állnak. Azt, hogy a demonstrálok ezt a fajta megoldást választják pusztán jog- 
technikai, vagy esetleg — például gazdasági jellegű megmozdulásoknál -  személyi 
okokkal is magyarázhatjuk.

Ha részletesebben megvizsgáljuk a budapesti tüntetéseket, kitűnik, hogy az adat
bázisba került 38 olyan esetben, amikor párt volt a szervező, jellemzőbb a parla
menten kívüli pállok és azon belül is elsősorban a MIÉP szereplése. 1994 második 
felében zajlott a magyar tiltakozási kultúra elemzésének talán legnagyobb empirikus 
kutatása, amely az előbb elmondottakkal szemben más következtetésekre jutott. A 
Németország keleti felére, Szlovákiára, Lengyelországra és Magyarországra kiterje
dő nemzetközi vizsgálat magyarországi vezetője Szabó Máté volt" (Szabó Máté 
1995). A kutatás eredménye szerint 1989 és 1994 I. féléve közötti tiltakozásokat 
Magyarországon inkább a parlamenti pártok szervezték. Úgy tűnik tehát, hogy az ott 
leírt a tendencia kutatásaink alapján nem folytatódott, vagy legalábbis speciálisan 
Budapesten nem érvényesült. Megjegyzendő továbbá, hogy a vizsgált időszakban a 
sajtó tudósításai alapján a parlamenti pártok által szervezett tüntetések viszonylag 
egyenletesen oszlanak el.

Az egyesületek esetében nem lehet ilyen egyértelmű képet festeni. Az esetek 
többségében olyan civil szerveződésekről van szó, amelyek nem tartoznak a legje

10 A kutatás során civil szervezetek alá sorolták a nem parlamenti pártokat is.
11 A vizsgált időszak 1989 és 1994 első fele. A kutatás módszere: sajtóelemzés. A magyar 

sajtótermékek közül a Népszabadság, a Magyar Hírlap, a Magyar Nemzet, a HVG és a 168 
óra képezte az elemzés forrását (Zsolt Virág-Andrea Mezei-Andrea Szabó et al. 1996).
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lentősebb szervezetek közé, így többször nem is nevesítették őket. Ugyanakkor 
megállapítható, hogy az egyesületek közül inkább a különböző jobboldali mozgal
mak veszik igénybe a budapesti utcákat, köztereket.

Az adatok alapján nem állíthatjuk, hogy Magyarországon mindig ugyanaz a tár
sadalmi réteg vagy nagycsoport tiltakozna. Ritka az az eset, amikor a Magyar Hírlap 
és a Népszabadság cikkei alapján biztosan meg tudnánk állapítani egy rendezvény 
résztvevőinek társadalmi besorolását. Az általunk használt kategóriarendszer kevés
bé a szociológiai megközelítést helyezi előtérbe, sokkal inkább tapasztalati úton 
megalkotott. Ennek ellenére, ahogy azt a 3. ábra mutatja, az esetek többségében egy- 
egy rendezvényen több társadalmi csoport is megtalálható, így csak speciális esetek
ben lehet „tiszta” eseményekről beszámolni. Az a nyugat-európai tendencia, amely 
szerint a tiltakozók elsősorban az inaktívok (diákok, nyugdíjasok) köréből szárma
zik, Magyarországon kevésbé érvényesül. Kétségtelenül van bizonyos jel arra, hogy 
ezek a rétegek -  elsősorban sajátos életstílusok következtében -  könnyebben moz
gósíthatók, de az adatok alapján elmondhatjuk, hogy az úgynevezett „kékgalléro
sok” vagy a mezőgazdasági kistermelők csoportjai szintén gyakori résztvevői a ha
zai utcai megmozdulásoknak -  ez azonban nem pusztán magyar sajátosság. Sőt, 
Nyugat-Európában is igen gyakoriak a gazdák által szervezett megmozdulások és 
nem ritkák a tiltakozások erőszakos típusai is. A fentebb jellemzett társadalmi cso
portok demonstrációjukat elsősorban politikai célzattal szervezik. A tiltakozások 
csaknem 60 százaléka egyértelműen politikai jellegű.

3. ábra
A budapesti tüntetések  céljai a két sajtó term ék  híradásai alapján



34 Magyar Gábor-Páll Kinga Ágnes-Szabó Andrea-Szabó Máté

Érdekes, hogy nemcsak a pártok, az egyesületek által szervezett események, de a 
szakszervezetek megmozdulásai is jelentős részben politikainak minősíthetők . 12 A 
pártok által szervezett demonstrációktól eltekintve a gazdasági jellegű tiltakozások
nak is komoly jelentőségük van a két újság cikkei alapján. Nem jellemző ugyanak
kor Budapesten az egyesületek, civil szervezetek által felvállalt hagyományos témák 
megjelenítődése. A környezetvédelmi, helyi, állatvédő, békemegmozdulások az 
összes események alig 10-15 százalékát teszik ki. Ezek az adatok egyrészt arra utal
nak, hogy a budapesti tiltakozási kultúra, és ezzel együtt a demonstrálok is átpoliti
zálódtak, és minden ügyet a politikai alrendszert érintő -  elsősorban a kormánnyal 
szembeni -  témaként artikulálnak. Bizonyítja ezt az is, hogy a megmozdulásoknak 
csaknem 50 százaléka a kormányzat vagy valamely minisztérium a címzettje, azaz a 
szervezők politikai jellegű céljaik megoldását alapvetően a kormányzattól várják. Ez 
a megállapítás nemcsak a pártokra, de a többi szervezetre -  így a szakszervezetekre 
-  is igaz. Ugyanakkor a sajtó szelekciós mechanizmusa pontosan a civil szervezetek 
által felvállalt témák esetében érvényesül a leginkább. Az írott média számára ezen 
témáknak van a legkisebb hírértéke, bár hozzá kell tenni, hogy Nyugat-Európában a 
környezet- vagy állatvédő megmozdulások az akcióformák révén gyakori szereplői a 
médiának (például a Green peace mozgalom).

Az ábra alapján kiemelésre méltó még a nemzetközi intézmények, így a külképvi
seletek elleni tiltakozások viszonylag magas aránya. A magyar tiltakozási kultúra 
hagyományai közé tartozik a nemzetközi események iránti érzékenység. A határon 
túl élő magyarok helyzete, a nemzetközi kampányokba való bekapcsolódás 1989 óta 
szerves része a tiltakozásoknak (Szabó Máté 1995; Zsolt Virág-Andrea M ezei- 
Andrea Szabó et al. 1996). Úgy tűnik, hogy e sajátosság elsősorban Budapesten 
érvényesül, hiszen a nagykövetségek, a nemzetközi intézmények székhelye a 
fővárosban van.

A budapesti tiltakozások helyszíne meglehetősen jól körülhatárolható. A városon 
belül vannak olyan kitüntetett helyek, amelyeket történelmi jelentőségük, hagyomá
nyuk, funkciójuk és nem utolsó sorban nagyságuk miatt előszeretettel helyeznek 
előtérbe a megmozdulások szervezői. Sőt, egyes szervezetek -  például a MIÉP -  
mindig azonos helyszínen tartják rendezvényeiket, olyan hagyományt kialakítva, 
amely szinte automatizmussá teszi a hívek között, hogy „ha augusztus 2 0 -a, akkor 
Hősök tere”. A demonstrációk, rendezvények leginkább kedvelt helyszíne az V. 
kerület -  vagyis a kormánynegyed - ,  továbbá a határos kerületek illetve a Vili. ke
rület (Corvin köz). Ez a megállapítás nem meglepő, hiszen a politikai alrendszer 
intézményeinek legjelentősebb hányada épp az V. kerületre koncentrálódik. Igen 
nagy az összhang a nyitó és a záró kerület helyszíne között, azaz a rendezvények 
típusa következtében ritka a kerülethatárok átlépése. Eszerint a Kossuth tér -  ezen 
belül a Parlament épülete előtti tér -  a legfrekventáltabb helyszínek egyike. A törté
nelmi tényezők miatt az emlékművek előtti terek -  így a Hősök tere, Petőfi szobor, 
Batthyány emlékmécses —, valamint a gazdasági tiltakozások, illetve a szakszerve

12 Nemcsak a speciálisan Budapest központú tüntetésekre igaz. hogy az összes esemény több 
mint 80 százaléka a politikai és gazdasági jellegű tiltakozásokból kerül ki. A magyarországi 
tiltakozásokat 1989-1994. I. félévében vizsgáló kutatás is egyértelműen jelezte, hogy az 
igénytípusok közül kiemelkedik a már említett gazdasági és legfőképpen politikai igény.
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zetek által szervezett rendezvények esetén az államhatalmi szervek épületei előtti 
tér, így az ÁPV Rt. székháza fontos területnek nevezhető.

4. A budapesti tüntetések a Magyar Hírlapban
és a Népszabadságban 1996-ban: kvalitatív esettanulmány 
elemzése a „kisgazda kormánybúcsúztató” sajtóvisszhangjáról

Jelen tanulmány a Népszabadság és a Magyar Hírlap hasábjain megjelent tudósítá
sok alapján mutatja be fontos budapesti tüntetések jellemző vonásait (Antal 1976; 
Rudas-Szamos 1998).

Az 1994-es választások nyomán hatalomra került szociálliberális koalícióval 
szemben a jobboldal hirtelen felélénkülését láthattuk 1996-ban. A Bokros-csomag 
bevezetése elindította az első nagy tiltakozási hullámot. Az ennek nyomán kibonta
kozó közhangulatot elsőként igyekezett megragadni a Független Kisgazdapárt 
(FKgP) amely ilyenformán kereste a kiutat, hogy kitörjön addigi viszonylagos elszi
geteltségéből.

Az alapdilemma -  a választói tábor hitének erősítése, új politikai szövetségesek 
megnyerése -  azonban továbbra is megmaradt. Ez a stratégia csak részben volt sike
res, részben pedig sikertelen maradt, áttételesen ebből adódtak az 1998-as választá
sok utáni koalícióalkotási nehézségek. A mérsékelt jobboldal csak komoly feltételek 
mellett és a külső feltételek nyomására volt hajlandó koalícióra lépni a Torgyán Jó
zsef vezette Kisgazdapárttal, míg a Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) -  amely 
némileg hasonlóan lépett föl -  a koalíción kívül rekedt, igaz támogatóként. Ám ez 
utóbbi párt több megnyilvánulását a FIDESZ-MPP által vezetett koalíció (például a 
légtér-átengedési vagy előzőleg a NATO-csatlakozással kapcsolatos vitában) nem 
vállalta fel.

Mindkét párt élénk, vehemens retorikát alkalmazott ellenfelei ostorozására és 
igyekezett ismételten felhívni magára a figyelmet, amint azt a Kisgazdapárt tünteté
sének alábbi elemzése is bizonyítja. A Független Kisgazdapárt 1996. március 14-i 
nagygyűléséről lesz szó, amelyet a párt „kormánybúcsúztató”-nak titulált1', a sajtó 
pedig a tüntetés jellegének bemutatására átvette ezt a terminológiát, így hát a minő
sítés nem az újságíróktól, vagy tudósítóktól származik.

A gyűlésről szóló tudósításokban az -  elméleti részben vázolt -  antagonista ér
telmezési keret (Benford et al. 1986) elemeinek túlsúlya figyelhető meg, amelyek az 
eseményt és üzenetét negatív felhanggal ábrázolják. A kormány lemondását célul 
kitűző naggyűlés képe hihetetlenül és ellenségesen hangzik a politikát figyelemmel 
kísérő közvélemény számára -  ezért nem is találjuk a protagonista bemutatásmód és 
elméleti keret elemeit. Mindenki számára egyértelmű, hogy egy demokratikusan 
megválasztott kormányt nem lehet egy, a nemzeti ünnep előestéjén összesereglett 
tömeggel lemondatni. „A tömeg az elnök biztatására skandálva követelte a kormány 
lemondását” 13 14, és „azzal kezdte: undorító férgek és dögkeselyűk lepték él hazán
kat” 15. Ez a szöveg szintjén túlmenően, a tömeg erőszakosságát is megjeleníti, hi-

13 Népszabadság 1996.03.16.
14 Népszabadság 1996.03.16.
15 Népszabadság 1996.03.16.



szén skandálni egymagában és átlagos körülmények között senki nem szokott, a 
második idézetben használt metafora szokatlanul nyers kijelentése kellemetlen ér
zéssel és ellenszenvvel tölti el a hallgatóságot, és az újságolvasó közönséget is. A 
címkézés olyan remek példája ez (undorító férgek, dögkeselyűk), amely a szavak 
szemantikai szintjén már azonosulást vált ki: világossá válik, hogy ki a „mi” és ki az 
„ők” . Az ellenfél lekicsinylése és gyengeségének plasztikus érzékeltetése (ember
féreg párhuzam, amelyet az elmondott beszéd feltételez), az eltérő akarat könnyű 
megvalósítási lehetőségét sugallja.

A prognosztizáló értelmezési keret visszatükrözi a stratégia egyik jelentős elemét: 
az érzelmekre hatást. A nemzeti vagyon elherdálása, az ország ellehetetlenülése 
mind hihető elemek, olyan „kihívások”, amelyekre a párt választ ad. Az elhangzott 
ígéretdömping egyúttal a jövő feladatainak a kijelölését is tartalmazza. A halálbün
tetés ideiglenes visszaállítása, a bűnösök megbüntetése erkölcsileg támogathatóvá 
válnak, ha a Kisgazdapártot megválasztják. így tudatosulhatnak a megoldást jelentő 
utak, amelyekhez a hallgatóság egyetértő és aktív közreműködése szükségeltetik.

A sajtóban megjelent kommentárok kísérletet tettek az esemény „diagnosztizálá
sára”, érzékeltetve a cselekvések hátterében meghúzódó mögöttes motívumokat. 
Ugyanakkor ezek az írások a vezérmotívumok továbbélését is előrevetítik, hiszen az 
alapkonfliktus megoldását nem kínálják és nem is kínálhatják fel, hiszen nem ez a 
feladatuk, ám a probléma további médiatematizálását körvonalazzák azzal, hogy 
demokráciaellenesnek minősítik a naggyülést.

A tudósítások kronológiai sorrendben követik nyomon az eseményeket a gyüle
kezéstől egészen a Parlament előtt elmondott beszédekig. Ezáltal megfelelő hiteles
séget kölcsönöznek a bemutatásnak, de jelzőik révén érzékeltetik a gyűlés alaphan
gulatát is. A teret nyerő agresszivitást a Magyar Hírlap a következőképpen érzékel
teti: „ ... a Horn és Pető arcképével díszített, magasra emelt bábukat zászlórúddal 
ütögették” 16. A Népszabadság a szavak mögöttes tartalmával fejezi ki ugyanezt, 
pontosan idézve a jelszavakat: „ A tömeg ... vonult... a következőket skandálva: 
„Vesszen Horn, vesszen Pető”, „Munkát kenyeret, Horn Gyulának kötelet!”, 
„Torgyánt a kormányba, Horn Gyulát a Dunába” 17.

A tüntetés pár nappal későbbi parlamenti vitája, akárcsak a sajtó tematizálása fel
vetette Torgyán József erkölcsi felelősségének kérdését, mint olyan politikusét, aki 
felelőtlen ígérgetésekkel és „bujtogató idegenellenességgel” 18 antidemokratikus in
dulatokat kelt. A tüntetés a közvélemény manifeszt elutasítását váltotta ki, többek 
közt azáltal, hogy sok emberben egyszer már megélt negatív tapasztalatokat idé
zett fel.
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16 Magyar Hírlap 1996.03.16.
17 Népszabadság 1996.03.16.
18 Népszabadság 1996.03.16.
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5. Problémás terület-e a budapesti tüntetés a rendőrség számára?

A feldolgozott csaknem 600 budapesti tüntetés adatbázisából alig találunk „problé
más” eseteket. Vajon azért, mert a rendőrség előzetesen kiszűrné azokat? Erre a kér
désre többször is kerestük a választ, országos szinten az ORFK archívumaiban, bu
dapesti szinten pedig a BRFK-n, de mindenütt viszonylag kis esetszámú dokumen
tált elutasítással találkoztunk. Ezek döntő többsége elkésett, vagy hiányos, formahi
bás bejelentésen, illetve a közlekedés aránytalan akadályoztatásának esetein, illetve 
olyan közrendvédelmi veszélyhelyzeten alapult, mint külföldi kormánydelegációk 
arra vonulása. Speciális igények -  például jazz koncert szervezése, zöldterületek 
felhasználása, a szabványtól eltérő vízi- és közúti járművek használata -  is lehetnek 
a demonstráció engedélyezés megtagadásának okai. Kétségtelen, hogy a magyar 
tüntetési gyakorlat jogi szabályozása a rendőri szervek számára jóval kényelmesebbé 
teszi, hogy neutrális alaki, közlekedési avagy közrendvédelmi problémákra és prob
lémaforrásokra hivatkozva szűrjék ki az eleve problematikusnak induló tiltakozáso
kat.

Az akár ily módon, burkolt aktuálpolitikai preferenciákon, felső vezetői egyezte
tések informális ajánlásain alapuló bejelentések megtagadása esetén is rendelkezésre 
áll azonban a megfelelő bírói jogorvoslat, amellyel a bejelentők adatbázisunk tanul
sága szerint a lehető legritkábban élnek. A tüntetésmenedzsment a vizsgált időszak
ban a rendőrség számára már „business as usual” kialakult formák, formulák, gya
korlatok kereteiben zajlik. A gyülekezés bejelentőit nagyjából ismerik, ha azok 
„visszatérő kuncsaftok”, és tudják kitől kell, kitől nem kell tartani. Ugyanolyan, 
vagy hasonló mechanizmusok meglétét állapíthatjuk meg a kilencvenes évek máso
dik felében, amelyeket P. A. J. Waddington angol rendőrségkutató elemzett a londo
ni rendőrség tüntetésekkel kapcsolatos tevékenységében.

Melyek a Waddington általa rendőrség és a tüntetők alkupozícióinak szituációját 
meghatározó íratlan szabályok? A londoni rendőrség a szerző kutatásai szerint két 
„rosszat” kíván elkerülni a tüntetések kapcsán. A „problémát a terepen”, a tünteté
sekbe való erőszakos beavatkozást, illetve a „problémát a szervezetben” az „ese
mény” következtében jelentkező vizsgálatot, a felelősségre vonást. A rendőrök szá
mára az első a „kisebbik rossz”, amelyet inkább felvállalnak akkor, ha -  mint a lon
doni rendőri zsargon mondja -  „bele kell döglenünk a mocsárba” (dying in a ditch) 
helyzete jön létre, azaz ha a királyi ház, avagy a parlament védelmében elkerülhe
tetlen az erőszak alkalmazásával járó konfliktus az ezeket, illetve szimbólumaikat, 
védett tereiket fenyegető tüntetőkkel. Többnyire azonban, mint Waddington eset
elemzései megmutatják, eléggé széles a rendőrség játéktere arra, hogy a tüntetőkkel 
való előzetes tárgyalásokban a kooperatív konfliktusmenedzselés eszközeivel elke
rülje mindkét „csapdát” . így például a rendőrök hajlandók segíteni a tüntetők autó
buszainak elhelyezését, vagy azt, hogy olyan útvonalon vonulhassanak el, ahol nem 
kerülnek konfrontációba az ellentüntetőkkel, illetve mintegy közvetítőként tárgyal, a 
parkfelügyelőséggel, hogy a tüntetés céljai minél kisebb közlekedési korlátozással 
járjanak. Ezekben az esetekben a rendőrség sok olyan dolgot megtesz a tüntetőknek, 
amely szigorúan véve nem tartozik a feladatkörébe, e „másodlagos szolgáltatásai” 
révén azonban megnyeri a tüntetők bizalmát, lojalitását, és biztosíthatja együttmű
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ködésüket a rendzavarások elkerülésére. Az ilyen informális cseremechanizmusok, 
és nem a törvények biztosította kiszélesített rendőri beavatkozás lehetőségeinek 
tényleges felhasználása őrzik meg a rend és a szabadság egyensúlyát -  fogalmaz
hatjuk meg a kötet „üzenetét”.

A vizsgált időszakban Budapesten a tiltakozások bejelentői köréből két határo
zottan problematikusnak tekinthető tüntetői csoport markáns arcéle bontakozik ki. A 
különböző szélsőjobboldali csoportoké 1996-ban, valamint a METÉSZ 1997. no
vember З.-ai a parlament előtt feloszlatott tüntetésén részt vett agrártiltakozóké, akik 
részben együttműködtek ezen az eseményen a már említett első körrel. 1996-1997- 
ben a szociálliberális kormányzat preferenciái szabják meg a rendőrség tevékenysé
gének fő irányait, és nem csoda, hogy a jobboldali parlamenti és parlamenten kívüli 
ellenzékhez -  ha nem is közeli -  rokonságban álló irányzatokkal szemben érvénye
sül a rendőrség kontrollja, óvatossága, ahogyan azokat eleve „problémás” esetekként 
kezeli.

A „közrendvédelmi partnerségi” koncepció egyik veszélyforrása az -  mutatott rá 
della Porta hogy a rendőrség eleve bizonyos preferenciák és diszpreferenciák 
alapján szűri meg a beérkezett kérelmeket, és valahol létezik a „rendőrségi tudás”- 
ban a kép a „rossz” tüntetőről, akivel nagyon kell vigyázni, azaz a bejelentők eleve 
nem egyforma távolságra vannak a hatóságtól, és bizonyos prekoncepciók eleve 
meghatározzák a velük szembeni ügymenetet. Ugyanekkor persze mondhatjuk azt 
is, hogy a rendőrséggel, mint neutrális hatalommal operáló elméleti koncepciók és 
jog i fikciók mindig zátonyra kell, hogy fussanak egy, a mindenkori politikai- 
államhatalmi-államigazgatási szervezeti rendszeren és hatalmi szerkezeten belül 
reális pozíciókkal rendelkező nagy bürokratikus szervezet reális elkötelezettségein 
és kötődésein, amelyek kiszínezik az „üres lapot”, az absztrakt normák előírásainak 
tartalmát a konkrét stratégiával, gyakorlattal, kultúrával összefüggésben.

Magyarországon 1996-1997-ben a szociálliberális kormányzat, a liberális belügyi 
tárca, és az általuk lecserélt rendőri vezetés időszakában az esettanulmányként meg
vizsgált FKGP, avagy az itt külön eddig nem nevesített MIÉP -  egy a parlamenten 
kívüliek között viszonylag nagynak mondható jobb- avagy szélsőjobb párt -  rendez
vényei szintén problematikus tiltakozónak kijáró figyelem mellett zajlanak. Előállí
tásra is sor kerül egy MIEP-rendezvény perifériáján terjesztett Mein Kampf kötet 
miatt, de folyton probléma van a MIÉP igényelte egyébként más jobboldali csopor
tok által is kedvelt terepek átengedésével. A kis jobboldali csoportok, amelyek kö
zött a MIÉP „nagy hal”, egymással is konkurálnak a számukra főleg március 15. és 
október 23. körül fontos, a médiák számára jól látható és tudósításaik által megkere
sett megemlékezési helyek elnyeréséért. Ebben a „tülekedésben” nem csupán a le
gelső bejelentés ténye, hanem az állami ünnepségek, delegációk, a nagy, és főleg a 
kormánypártok előnye is érvényesül, és a „kicsik” kénytelenek megelégedni kevésbé 
frekventált hellyel és időponttal, amikor lezajlott az „elefántok tánca” .
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Letenyei László

INNOVÁCIÓS LÁNCOK FALUN
K ét falusi esettanulm ány a gazdasági újítások terjedéséről 

Bevezetés
„Az innovációk terjedése mindig egy tár
sadalom tagjai között ragadható meg, 
ezen egyének közötti érintkezés pedig ma
ga a társadalmi kapcsolatháló. Az érint
kezések hálózata határozza meg, hogy 
milyen gyorsan terjednek az innovációk, 
és milyen gyorsan fogadják be őket. "

Thomas W. Valente

Megközelítésemben az „innovációs lánc” olyan társadalmi kapcsolathálót jelent, 
ahol a kapcsolat tartalma egy gazdasági újítás átadása. Dolgozatom fő kérdése az, 
hogy egy településen kialakult társadalmi hálózat szerkezete hogyan befolyásolja az 
innovációk átvételének útját és terjedési sebességét.

Azt a hipotézist fogalmazom meg, hogy a falusi gazdasági újítások terjedése és az 
ezzel együtt járó gazdagodás, a nagy áttérés a paraszti életformából a vállalkozói 
létbe (végső soron a piacgazdaság elemeinek előretörése) nem feltétlenül rombolják 
le a hagyományosnak tekinthető közösségi kapcsolatokat, sőt, sok esetben éppen 
megerősödésükhöz járulhatnak hozzá. Ennek a látszólagos ellentmondásnak a mé
lyén két, egymástól eltérő vállalkozói viselkedés húzódik meg, amelyeket a további
akban innovátor, illetve mintakövető magatartásnak nevezek. Innovátornak azt a 
schumpeteri értelemben vett vállalkozót nevezem, aki vállalkozása közben valami
lyen technológiai vagy gazdasági újítást hajt végre (Schumpeter 1930), míg a nem 
újító szellemű vállalkozások a racionális kalkuláció helyett már létező vállalkozói 
mintákat vesznek át.

Egy falusi társadalom tagjai többnyire a társadalomba erős kötésekkel beágyazott 
gazdasági szereplők, ezért esetükben a mintakövető magatartás valószínűbb. Egyfe
lől a magasabb társadalmi presztízzsel bíró falusiak könnyen lehetnek gazdasági 
példaképek is, tehát az ő újításaikat igyekszik ellesni a közösség. Másfelől pedig a 
sikeres emberekre komoly nyomás nehezedik, hogy szűkebb környezetüket legalább 
gazdasági tanáccsal segítsék, ami megintcsak a minták megismétléséhez vezet. Ha a 
minta éppen egy vállalkozás megnyitását jelenti, akkor a kapcsolatban álló aktorok 
is vállalkozókká válnak — de nem feltétlenül lesznek innovátorok. Az új technológi
ák elterjedhetnek a településen, még az életformaváltás is végbemehet, de ez -  ép-

A szerző ezúton mond köszönetét Szántó Zoltánnak, Csite Andrásnak, Farkas Jánosnak, 
Kuczi Tibornak és Sik Endrének, akik tanácsaikkal, javaslataikkal az elmúlt években segí
tették e munka megszületését. Köszönettel tartozik továbbá a BKE-ELTE Szociológia Ph D. 
programjának és a cuscoi (Peru) UNSAAC egyetem IIUR kutatóintézetének.
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pen az innováció átvétele miatt — a települést átszövő személyes kapcsolatok újbóli 
szimbolikus megerősödésével já r együtt.

A hipotézis illusztrálására két falusi terepmunka eredményeit mutatom be. Az 
egyik példa a magyarországi Ököritófülpösön, a másik pedig egy perui, Andokbeii 
őshonos közösségben, Sayllán megfigyelt innovációs folyamatokat írja le.

Az innovációk terjedésének modelljei

A technológiai újítások terjedésének első kutatói között hazai szakembereket is ta
lálunk, elsősorban a témát természettudományos megközelítésben tárgyaló Eötvös 
Lóránd bárót, aki Bucsy Bélával közösen írt kötetében a technológiai fejlődés prob
lémáját önmagában is megragadható témának vélte (Eötvös-Bucsy 1919). Fejlődés- 
elmélet című egyetemi jegyzetük a ,.tudományos módszerek gyakorlati alkalmazha- 
tóságárór  értekezik, ám a kutatásokat az első világháború megszakította és mun
káik követő nélkül maradtak.

Az innováció a harmincas években „A gazdasági fejlődés elmélete” című kötet 
kulcsfogalmaként kapott közgazdasági értelmezést. A szerző a gazdasági újítások öt 
alapesetét határozza meg: új termék, új termelési eljárás, új piac, beszerzési forrás 
vagy új szervezet létrehozását vagy felfedezését (Schumpeter 1930). Az innováció 
fogalmát a legtöbb szerző azóta is hasonló értelemben használja, Valente szerint 
például az innováció terjedése nem más, mint „új ötletek, vélemények vagy termé
kek szétáramlása a társadalomban” (Valente 1995: 2).

Az ötvenes-hatvanas évekig az innovációk terjedésének kérdését tárgyaló moder
nista szemléletű -  gyakran a műszaki tudományok oldaláról érkező munkák -  az 
innovációs folyamatok modellezhetőségét, előre jelezhetőségét állították érdeklődé
sük középpontjába. Az innovációs folyamatot a komplex rendszerek vizsgálatának 
egyik módozataként értelmezték, és a probléma feltárására bonyolult matematikai 
modelleket alkalmaztak (Bright 1964).

Az innovációs rendszerek kutatása a hidegháború évtizedeiben a szocialista tábor 
országaiban -  így Magyarországon is -  tárgyalható téma maradt. Farkas János több 
müve a magyar műszaki és társadalomtudományi eredmények összekapcsolását cé
lozza, így érthető módon az elsők között nyúlt az innováció kérdéséhez. „Az ötlettől 
a megvalósulásig” című könyvében széles körű elmélettörténeti áttekintést ad az 
innováció-kutatások addigi állásáról, illetve azok kommunikációs jellegű megköze
lítéséről (Farkas 1974). Jánossy Ferenc egy-egy új technika vívmányainak elterjedé
si mechanizmusát írja le hat hajótörött matróz példáján (Jánossy 1975). A közgazda- 
sági irodalomból kiemelendő Bucsy László életműve (a szerző az Eötvös Lóránd 
munkatársaként bemutatott Bucsy Béla fia és szellemi örököse) aki többek közt egy 
innovációs rendszerekkel foglalkozó egyetemi jegyzetet is írt (Bucsy 1976).

A hatvanas évektől kezdve fokozatosan kap egyre nagyobb szerepet az innováci
ók terjedése. A diffúzióra fókuszáló kutatások a dolgok természetéből fakadóan sza
kítanak az innovációk tisztán műszaki-technológiai megközelítésével, illetve az üz
leti tudományokra jellemző pszichológiai magyarázatokkal, és egyre inkább társa
dalomtudományos szemléletűek lesznek. „A diffúzió az a folyamat, amelynek révén
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egy innováció az időtényezőtől függetlenül ismert lesz egy társadalmi csoport tagjai 
között” (Beal-Bohlen 1955, idézi Rogers 1983: 5).

Az újítások terjedésével foglalkozó első publikációk a gazdaságszociológia, ezen 
belül elsősorban a rurálszociológia témakörében születtek. Kiemelendők Everett M. 
Rogers terepmunkái a hatvanas-hetvenes években az új-mexikói, brazil, indiai far
mergazdaságokban. Az innovációk terjedésének kutatástörténetével foglalkozó első 
munka már 1963-ban megjelent (Katz-Levine-Hamilton 1963; Rogers-Shoemaker 
1970; Rogers-Kincaid 1981). A mezőgazdasági jellegű innovációk és a falusi társa
dalom átalakulásának kérdései még sokáig az érdeklődés homlokterében álltak.

A talán napjainkig is legismertebb újítás-terjedést vizsgáló kutatás mégis az 
egészségügy területéről származik: egy új gyógyszer, a tetracycline diffúzióját vizs
gálja az orvostársadalom körében (Coleman-Katz-M enzel 1966). A vizsgálat 18 
hónapja alatt ugyan minden orvoshoz eljutott az újdonság híre, azonban azok, akik 
szervezeti tagságaik alapján „integráltabbaknak” tűntek, lényegesen korábban jutot
tak az információ birtokába, mint „elszigetelt” társaik.

Granovetter munkássága révén az integráltság coleman-i kifejezése helyett a tár
sadalmi beágyazottság Polányitól származtatható fogalma lett a hálózatelemzők 
egyik kulcskifejezése (Granovetter 1973). A korábban az archaikus társadalmak 
leírására használt kifejezés ekkortól a piacgazdaság körülményei közt is jól használ
ható elméleti keret lett (Szántó 1994). Az erős és gyenge kapcsolatok granovetteri 
megkülönböztetése, illetve a kapcsolatháló-elemzés elméleti és módszertani nekiló- 
dulása az innovációs szakirodalomra is serkentően hatott, és a nyolcvanas években 
sorra jelentek meg a diffúzióval foglalkozó összefoglaló munkák (Granovetter 1983; 
Brown 1981; Mahajan-Peterson 1985; Rogers 1983). Többnyire a hálózatelemzés 
módszertani kézikönyvei is szánnak néhány fejezetet vagy bekezdést az innovációk 
kérdéseinek (például Knoke-Kuklinski 1982, vagy Wasserman-Faust 1994).

Az innovációk terjedését leíró modellek időközben jócskán megszaporodó csa
ládját a kilencvenes években Thomas Valente négy nagy csoportba sorolja: struktu
rális diffúzió hálózatok, kapcsolati diffúziós hálózatok, küszöb-modellek és kritikus 
tömeg modellek (Valente 1995). Az alábbiakban Valente nyomán röviden áttekintjük 
mindezeket.

Érdekes módon valamennyi modell egyetért az innovációk terjedésének általános, 
empirikus S-formájú modelljével (1. ábra), ám ennek magyarázatához különböző 
módokon jutnak el.
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1. ábra
Az innovációk terjedésének általános em pirikus görbéje*

Az innovációt elfogadók aránya (%)

* V alen te 1995: 13. alapján

A strukturális diffúzió hálózatok kiindulópontjaként Valente Granovettert idézi, aki 
a gyenge kapcsolatokkal rendelkező, azaz a társadalomba gyengén beágyazott sze
mélyeket tekinti alkalmasnak az egyes társadalmi csoportok közötti közvetítésre, 
végső soron tehát az innovációk átvételére és továbbadására is.

A kapcsolati diffúziós hálózatok modellje azon a feltevésen alapul, hogy egy tár
sadalom tagjainak személyes kapcsolatai befolyásolják az innovációk terjedésének 
sebességét. Négy alcsoportját különböztetjük meg, a véleményvezetői, a csoporttag
sági, a személyes hálózati sűrűségen alapidó és a személyes érintettségi modelleket.

A véleményirányítói modell a „két lépcsős terjedés hipotézisén” alapul, feltételez
ve, hogy a nyilvánosnak szánt információk is az adott közösség véleményformáló 
személyein keresztül jutnak el a társadalom többi tagjához. A véleményirányítók 
meghatározásához többnyire valamilyen formális szempontot, például egyesületi, 
szervezeti tagságot szokás választani. A véleményirányító modell talán a legelter
jedtebb s legismertebb modell, többek közt Coleman és munkatársai is ezt a modellt 
használták gyógyszerterjedési kutatásaik során.

A csoporttagsági modell azt feltételezi, hogy egy újítás az egymással kapcsolat
ban álló közösség tagjai között egyforma gyorsasággal terjed. Az empirikusan jól 
használható modell eredményeként az egyes közösségekre jellemző innováció
terjedési mutatót állapíthatunk meg.
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Személyes hálózati sűrűség alatt az ego-hálózatok fokát, azaz egy közösség egy 
tagjának kapcsolatait értjük. A modell szerint a nagyobb hálózati sűrűségű szemé
lyeknek van nagyobb esélye egy innováció megszimatolására és/vagy átvételére.

Az utolsó modell, a személyes érintettség az újítást még el nem fogadó szemé
lyekre fókuszál. Személyesen érintett az egyén egy innováció terjedésében, ha sze
mélyes kapcsolathálójában már van olyan személy, aki azt használja.

A küszöb-то deliek és a kritikus tömeg modellek -  bár Valente szerint két megle
hetősen különböző iskolához tartoznak -  tulajdonképpen ugyanabból a gondolatból 
erednek. Egy újítás átvételi küszöb az egyén számára a hálózati szereplők bizonyos 
arányát jelenti: az újítást használóknak azt az arányát, amely mellett az egyén már 
hajlandó maga is átvenni az innovációt (Granovetter 1978). A kritikus tömeg -  az 
előző modellhez hasonlóan -  azt számolja, hogy legalább hány újítást elfogadó tagra 
van szükség egy hálózatban ahhoz, hogy az innováció terjedésének folyamata meg 
ne szakadjon meg (Valente 1995).

Az innovációk terjedése és magyar falusi átalakulás

Az innovációk terjedése kapcsán nem csak arra kell odafigyelnünk, hogy hogyan 
terjednek a különböző újítások, hanem ugyanilyen fontos kérdés az is, hogy milyen 
lesz az innovációk eredményeként átalakuló társadalom.

A vállalkozói lét Schumpeter olvasatában egyet jelent az innovatív magatartással, 
azaz új piacok, termelési eljárások, stb. keresésével (Schumpeter 1930). Jelen ta
nulmány keretei között a schumpeteri vállalkozót az innovátor kifejezéssel jelölöm. 
Kirzner továbbgondolásában a vállalkozót nem annyira a jelen helyzet megértése, 
hanem a jövőbeni, potenciális lehetőségek kiaknázása érdekli, és ezért nem a jelen 
viszonyok fenntartására, hanem azok innovatív átalakítására törekszik (Kirzner 
1978). Hasonló következtetésekre jut Kuczi Tibor is, aki szerint „...az önállósodás 
nem észrevétlen átcsúszás az alkalmazotti létből a vállalkozóiba, hanem radikális 
fordulat, ugrás a megszokottból az ismeretlenbe.” Az életformaváltás a bourdieui 
értelemben vett habitus változásával jár együtt. A vállalkozóvá válás azonban nem 
csak egy belső, spirituális átalakulás, hanem a környezetre, a kapcsolatokra is hatás
sal van. „Az önállósodás egyszersmind a kontinuitás megszakítását, a környezet 
fölforgatását is jelenti: a hétköznapi élet rokoni, baráti szálakból szőtt világának ver
senyképes vállalkozássá szervezését” (Kuczi 2000: 141-142).

Kuczi a falusi vállalkozót egy, a kapcsolatokat szétcincáló és erőforrásként újra
értelmező közösségi szereplőnek tekinti, ez a kép azonban alapvetően különbözik a 
közösségi kapcsolatokkal foglalkozó korábbi hazai kutatások eredményeitől, ame
lyek a falusi kapcsolathálók stabilitásra és erőforrás-kímélésre törekvő jellegét 
emelték ki. A kalákázó csoportokkal foglalkozó, ma már klasszikusnak számító 
munkájában Sik Endre kiemeli a falusi közös munkák „örök” jellegét, amivel arra 
utal, hogy a kaláka időről időre veszíthet ugyan szerepéből, de homályba vesző 
megjelenése óta sohasem szűnt meg, és napjainkban is életképesnek tekinthető (Sik 
1988). Találóan nevezi a munkacserén alapuló rendszert Hajdú Farkas Zoltán kol
lektív szertartásnak „melynek során a csoport szolidaritása nyilvános és ünnepélyes 
megerősítést nyer” (Hajdú 1995: 144). A székelyföldi kalákatípusok kapcsán Hajdú
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bemutatja, hogy a különböző társas munkák és közösségi hálózatok gyakran egyfajta 
biztosító szerepet is betöltenek, és az elemi csapások kivédésével támasztják alá a 
paraszti háztartások egyébként is biztonságra és stabilitásra törekvő stratégiáját. 
„Segítség a szerencsétlenségben: ha valaki szarvasmarhájának vagy sertésének lába 
törik, vagy olyan baj éri, ami miatt az állat élete és használhatósága kockáztatva van, 
megvizsgálás után leütik, és húsát pénzért maguk között felosztják. Eme önkéntes 
biztosító szövetkezetei hívják a székelyek hopsának” (Vitos 1848, idézi Hajdú 
1995: 106).

Kuczi kiemeli, hogy a kilencvenes évek bizonytalan gazdasági viszonyai köze
pette országszerte megerősödött a kaláka intézménye, ám hangsúlyozza, hogy a 
biztonságra törekvő hagyományos paraszti szemlélet ennek csak egyik oka, a másik 
ok a kisvállalkozások sérülékenysége és a rossz magyar fizetési morál. Ebben a kör
nyezetben racionális döntésnek tűnik a társadalmilag is kontrollálható partnerek ke
resése, rokonok és ismerősök bevonása (Kuczi 2000). A régi kapcsolatháló vállalko
zói célú felhasználása azért is racionális döntés eredménye lehet, mert erőforrásokat 
-  elsősorban pénztőkét -  takarít meg. Ez az előny nem csak a vidéki, de a városi 
környezetben működő kisvállalkozásokra is érvényes (Czakó 1997). Angelusz és 
Tardos hangsúlyozzák, hogy nem is nagyon képzelhető el, hogy valaki teljesen is
meretlen szereplővel lépjen kapcsolatba. Az egymást személyesen ugyan nem isme
rő, de hasonló társadalmi közegben mozgó, és ezért egymással potenciálisan kap
csolatba kerülő emberek csoportját látens makrocsoportoknak nevezték el 
(Angelusz-Tardos 1991).

Akár a közös munka hagyománya, akár racionális kalkuláció vezet el a helyi kap
csolathálók vállalkozói erőforrásként való használatához, az mindenképpen a kap
csolatok, illetve a személyközi viselkedési minták ápolását, összességében a rend
szer stabilitásának fenntartását eredményezi. De mi a helyzet akkor, ha innovációs 
láncokat vizsgálunk, azaz a kapcsolat tartalma éppen a gazdasági újítások átvétele?

Kuczi Tibor idézett szövegrészlete szerint a vállalkozóvá válás és az új eljárások 
használata szükségszerűen a hagyományos kapcsolatháló átalakulásával járna. Ta
pasztalataim szerint azonban az innovációk falusi terjedése, és a nyomában járó gaz
dasági megerősödés, fellendülés nem feltétlenül jár a meglévő kapcsolatháló és a 
társadalmi struktúra átalakításával. Úgy sikerült átlépni egy munkavállalói vagy pa
raszti (magyar viszonyokról esvén szó: utóparaszti) életből egy vállalkozói létbe, 
hogy közben nem, vagy alig változott a társadalmi kapcsolatháló. Az életformaváltás 
bekövetkezett, de az adott falusi hálózatban résztvevő szereplők társadalmi beágya
zottsága csak alig észrevehetően változott, azaz sikerült magát a változást is becsa
tornázni a már meglévő keretek közé. A következő két esettanulmány erre említ 
példákat.

Innovációs láncok egy átalakuló andokbeli indián közösségben: 
Saylla, 1996

Kutatói ösztöndíjjal kerültem 1996-ban a régi inka főváros, Cusco (Qosqo) patinás 
egyetemére. A hétvégéket gyakran töltöttem egy közeli kis faluban, Sayllán, ismerő
sök házában. Saylla az országút mentén fekszik. Ez a körülbelül 15 éve épült út az
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egyetlen aszfaltozott út a régióban, és a légiközlekedés mellett Cusco egyetlen kor
szerű összeköttetése a külvilággal. A mintegy 1300 lelket számláló település lakosai 
túlnyomórészt kecsua ajkú földműves indiánok, kisebb részben pedig meszticek, 
akik a helyi elit tagjai, és boltosként vagy helyi értelmiségiként keresik kenyerüket. 
A sayllaihoz hasonló etnikai alapú munkamegosztás általános gyakorlat az Andok 
országaiban (Letenyei 1998).

Az országút megépítése óta jelentős társadalmi átalakulások mentek végbe a tele
pülésen. Az utat egykor úgy építették meg, hogy az elkerülje a falut, ám több indián 
család az országút mellé költözött, és az átmenő forgalomból próbáltak megélni. 
Sikerük láttán egyre több család kezdett vállalkozni és építkezni a müút mentén, sőt 
más faluból érkezők is megtelepedtek közöttük. Ma a társadalom önképe a faluban 
roppant összetett: a „régi” mesztic elit a régi főutcán él, a parasztok a falu szélén, a 
gazdagok pedig, akik között vannak helybéliek és idegenek, az új út mellett. A falu 
több klánból áll, és e klánok vezetői többnyire az országút melletti, vállalkozó indiá
nok közül kerülnek ki.

Interjúkkal és résztvevő megfigyeléssel a társadalmi átalakulások okaként felté
telezhető innovációs folyamatok eredetét igyekeztem kideríteni, és azt, hogy az in
novációs láncok milyen további társadalmi kontextust hordoznak.

A településen 37 lacikonyha (chicharonería) üzemel az országút mellett. Az in
novációs láncok felderítéséhez perui barátaim, elsősorban a Saenz család tagjainak 
segítségével összesen tizennyolc interjút készítettünk, az interjúk alapján azonban 
mind a 37 vállalkozóra nézve lettek adataink. Az interjúk mindössze három kérdést 
tartalmaztak: hogy a megkérdezett kitől és mikor kapta az ötletet, illetve hogy ki volt 
az innovátor, azaz a legelső, aki a faluban az adott vállalkozásba fogott.

A legelső lacikonyhást minden megkérdezett interjúalany meg tudta nevezni. 
Amikor vele készítettünk interjút, elmondta, hogy ő maga Cuscoba járt be szolgálni, 
és ott tanulta ki a pialachús sütését. Amikor megnősült és hazakerült, akkor gondolt 
arra, hogy önálló vállalkozást indít. Mivel úgyis új házat akart építeni, a főút mellett 
építette, és a ház mellett rendezte be a lacikonyhát. A malacokat cuscói ismerősei 
révén szerezte be, csak később tért át a sertéstartásra.

Kiderült az is, hogy a szaktudást (milyen kemencét kell építeni, milyen edények 
kellenek, hol lehet malacot venni stb.) először csak ismerőseinek, rokonainak adta 
tovább: a negyedik év után még mindig csak négyen foglalkoztak ezzel az üzlettel. 
Azután ezeken az embereken keresztül terjedt az ötlet, egészen addig, hogy ma már 
közel negyven kis étterem üzemel. Érdekes, hogy még a nem sayllai születésűek is 
valamilyen rokoni vagy ismerősi kapcsolaton keresztüljutottak el a lacikonyha nyi
tásához.

Az idegenek, azaz nem sayllai születésűek jobbára régi otthoni kapcsolataikat 
használják a vállalkozás működtetéséhez: hazulról veszik a malacot, onnan kapnak 
rokoni hitelt, ott csináltatják a konyhai eszközöket, bútorokat. Ez gyakran verseny- 
előnyt jelent a tősgyökeres sayllaiakkal szemben.



A 37 lacikonyha révén feltárt innovációs láncot a következő gráf ábrázolja:
2. ábra
A lacikonyhák szakismeretének átvétele Sayllán (Peru)*
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^Interjúk alapján, 1996.

Az innovációk terjedése ezúttal nem a szokásos S-alakot írja le:
3. ábra
Lacikonyhák nyitása Sayllán
Az újítást elfogadók száma
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Másik kérdésem az, hogy az interjúkkal feltárt innovációs láncoknak milyen további 
társadalmi vetülete lehet.

Sayllán a legfontosabbnak tartott társadalmi szerveződés a klánszerű rokonsági 
rendszer, kecsua kifejezéssel az ayllu . Az esetenként öt-hat családot felölelő háló
zatok mentén szerveződik a helyi társadalomban a közös munkák, illetve a közössé
gi ünnepek intézménye. Magam is részt vettem egy helyi falunapon (ilyen alkalom 
egy évben több is van) ahol a közeli rokonok, azaz az ayllu tagjai munkával segítet
tek vagy munkájukat pénzzel váltották ki, a többi indián természetbeni ajándékot, 
enni- és innivalót hozott, a meszticek és én pedig meghívott vendégként vehettünk 
részt, és köszöntőket kellett mondanunk.

Logikusan adódott a kérdés, vajon az innovációk terjedése is az aylluk vérségi 
kapcsolatrendszerén belül megy-e végbe, azaz granovetteri kifejezéssel élve az erős 
kötések mentén terjednek-e az újítások? Rokonok vagy csak egyszerű ismerősök 
azok, akik továbbadják egymásnak a szakismereteket? Úgy tűnik, Sayllán mindkét 
esetre van példa, viszont az erős és gyenge kötések mentén másként terjednek inno
vációk.

Ha egy újítást az ayllu egyik tagja elfogadott és használt, akkor az roppant hamar 
elterjedt az ayllu többi tagja között. Egy-egy ilyen rokoni hálóban három-öt család is 
nyithatott vállalkozást, a többi családok pedig ugyanitt kiegészítő foglalkozást kap
tak. A szegényebb rokonok alkalmazása a fizetett munkaerő helyett ugyanakkor 
határt szab a vállalkozások számának. Egyfajta patrónus-kliens rendszer alakult ki, 
ahol a lacipecsenyés vállalkozóké volt a vezető szerep, és a sertéstartással, mező- 
gazdasággal foglalkozó rokonok lettek a bedolgozók. Egy rokoni hálózat nem képes 
három-négy vállalkozásnál többet működtetni, mert akkor biztos hátország nélkül 
maradna.

Nehezen adható viszont át az innováció az egyik ayllu tagjától a másikig. Az in
novációk szakaszosan terjednek a helyi társadalomban. Az innovátor személyétől 
viszonylag gyorsan eljut az újítás annak szűkebb környezetéig, azután viszont el
akad, és csak esetlegesen ju t tovább ezektől a személyektől más csoportokhoz. A 
másik csoporton belül újra roppant gyorsan elterjed az innováció, ám a rokoni kör 
végén mintha zsákutcába kerülne.

A zsákutcák közötti közvetítéshez többnyire szükség volt egy gyenge kapcsolat
ra , azaz olyan ismerősre, aki ugyan nem rokon (nem ayllubeli), mégis elég jó  isme
rős ahhoz, hogy az újítást megossza a többiekkel. Sayllán hét ilyen gyenge kapcso
latot fedeztünk fel, de erre vonatkozóan a 18 interjú nem tökéletesen megbízható. 
Ezek a jó  ismerősök, barátok mind fiatal korukban kerültek bizalmas viszonyba 
egymással, amikor a városba mentek dolgozni. Korábban az iskolából és más hely
színekről is ismerhették egymást. Az idegen környezetben a két „földi” szívesen 
barátkozott, még akkor is, ha a hagyományos, otthoni környezetben nem kerültek 
volna közelebbi kapcsolatba egymással.

Az ayllu az Inka korban és a gyarmati időszak alatt ennél lényegesen nagyobb vérségi kap
csolatrendszert, nemzetséget jelentett. Az ayllu nem területi alapon szerveződött: egy falun 
belül több ayllu tagjai is éltek, és egy ayllu több régió, több éghajlati zóna falvaira is kiter
jedhetett. Mára az aylluk -  legalábbis Sayllán -  elvesztették interregionális jellegüket, de 
szerepük a falun belüli élet megszervezésében még ma is alapvető.
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4. ábra
Gyenge (ismeretségi) és erős (ayllu) kapcsolatok Sayllán*

Az ábrán vastag vonal jelzi az erős, szaggatott a gyenge kapcsolatokat

Összegzésképpen azt emelem ki, hogy bár a betonút megépítése óriási hatással volt 
Sayllára, a helyi vállalkozók többsége ezt nem a kapcsolatok felbomlásaként, sem 
átalakulásaként, legkevésbé kultúravesztésként élte meg. A klánszerű szerveződé
sekben az egymással szoros kapcsolatban álló háztartások többsége mintakövető 
magatartású volt, és az is maradt. Ha a minta megváltozott, mint esetünkben, akkor 
az innováció roppant gyorsan és zökkenőmentesen jutott el a klán többi, mintakö
vető tagjához anélkül, hogy ők tisztában lettek volna azzal, hogy a gazdagodás és 
piacra termelés valószínűleg gyors kulturális eróziót vált ki, és a jövőben át fogja 
alakítani jelenlegi társadalmi kapcsolataikat.

Innovációs láncok magyar falusi környezetben:
Ököritófülpös, 1992-1995

Egy falukutató csoport tagjaként több hónapot töltöttem többedmagammal Szatmár 
térségében, ahol a határ mindhárom oldalán, azaz Romániában, Magyarországon, és 
Kárpátalján folytattuk kutatásainkat (Borsos-Csite-Letenyei 1999). Feladatomul a 
falusi társadalom kapcsolatainak feltérképezése jutott, amit több módszerrel próbál
tam megközelíteni. A következő ábra egy háztartás kapcsolathálójának leírására
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használt kifejezéseket mutatja, egy 1993-ban lefolytatott interjú alapján. A modell 
grafikus ábrázolásának ötlete Larissa Adler Lomnitz (1998) cikkéből származik.

5. ábra
Egy ököritófiilpösi család kapcsolathálójának szerkezete

* Interjú alapján, 1993.
A kérdés az volt: „Kérem, sorolja fél valamennyi ismerősét!"

Az ábra azt mutatja, hogy a mind szorosabb kapcsolati formák mind kevesebb 
emberre terjednek ki, és a paraszti háztartás ennek a körnek a legmélyebb bugyrába 
húzódva él.

Hasonlóan a hatvanas évekbeli amerikai agrárszociológiai kutatásokhoz (amelyek 
létezéséről akkor mit sem tudtam) az kezdett el foglalkoztatni, hogy miért és hogyan 
terjednek a különböző „divatnövények” a mezőgazdasági termelők között, azaz ki 
miért kezd el egy adott évben uborkázni, szotyizni, vagy miért vállalkozik olyan 
hosszabb időre szóló beruházásra, mint például gyümölcsfa telepítés.

Terepmunkánk éveiben és azt megelőzően a következő új termények, illetve 
szervezeti formák jelentek meg Ököritófülpösön:

1989: új körtefajta
1991: zsenge uborka, mátészalkai felvásárlóval, német exportra
1992: macskagyökér gyógynövény
1994: napraforgó, debreceni felvásárló megrendelésére

Innovációnak tekinthetjük ezeken kívül a rendszerváltás körüli szervezeti átalakítá
sokat, az új jogi szabályozáshoz való alkalmazkodást. Ugyancsak innovatív maga
tartásnak tekinthető bizonyos tevékenységek felfüggesztése a megváltozott környe
zetben, például a paradicsomtermesztés abbahagyása egyik évről a másikra a közeli 
kocsordi konzervgyár csődje után. A falubeliek közül azonban csak kevesen szánták 
rá magukat erre a lépésre: a paradicsom évtizedeken át jól fizetett, megszokták a 
termesztését, és nem is tudták elképzelni, hogy az adott évtől kezdve szinte lehetet
len lesz eladni. Mindezek helyett azonban csak a fenti négy új termékkel foglalkoz
tam.
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Az innovációs láncok feltárására interjúsorozatot készítettem, majd kérdőívet 
szerkesztettem, amelyet 1994 telén összesen 64 háztartásban, az ököritófülpösi ház
tartások 18 százalékban kérdeztünk le. Az innovációk terjedését az interjúk alapján 
elég jól nyomon lehetett követni: a megkérdezettek többsége emlékezett arra, hogy 
mikor kezdődött, és személy szerint ki volt az, aki az újítást behozta a faluba, illetve 
be tudott számolni arról, hogy ő maga mikor és kinek a tanácsára vette át az innová
ciót, helyi kifejezéssel szólva „mikor állt a dologhoz".

Mind a négy innováció terjedésénél megfigyelhető volt, hogy az első évben csak 
kevesen foglalkoztak vele. Ha sikeres volt, akkor a második évben többen, a harma
dik évben jóval többen „álltak a dologhoz". A második évben szinte kizárólag olyan 
személyek léptek be az innovációs körbe, akikkel az innovátor közelebbi kapcsolat
ban állt. A harmadik évben az ismerősök ismerősei, akik, érthetően, sokkal többen 
voltak. Egy helyi szólásmondás szerint amit hárman tudnak, az már nem titok: az 
innováció egyik évről a másikra közkinccsé vált. Negyedik évben, vagy később az 
innováció általánosan ismertté vált, de ekkor maga az innovátor jobbára már nem is 
foglalkozott vele.

6. ábra
A zsenge uborka termesztők aránya a mintában (%)*

uborka termelők 
aránya a mintában

-  Щ  - uj belépők (%)

*1994-es visszaemlékezések alapján

Az innováció terjedése a szokásos S-görbét mutatja.
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Magyar falusi vállalkozók: innovátorok és mintakövetők

Az elkészített interjúk és kérdőívek alapján az ököritófülpösi innovációs láncokat 
nem tudtam rekonstruálni, mint a perui példában, sikerült viszont megállapítani, 
hogy kik voltak az innovátorok, kik hozták a négy új mezőgazdasági kultúrát a falu
ba. Mindössze hat emberről volt szó. A továbbiakban azt vizsgáltam, hogy az ő 
személyes kapcsolathálójuk mutat-e strukturális jellegzetességeket. Ehhez egy ko
rábbi, 1993-as adatgyűjtésemből szereztem adatokat, amikor azt jegyeztük fel, hogy 
húsvétkor ki kit locsol meg.

Húsvéti adatgyűjtésünk alapján úgy operacionalizáltuk az erős kötés fogalmát, ha 
a háztartás férfitagjai az átlagosnál több helyre jártak el locsolni, és a kapcsolatokat 
valamilyen erős kapcsolatként (rokon, szomszéd, barát) jellemezték. A jellemzően 
erős kapcsolatokkal rendelkező családok többnyire kaláka jellegű közös munkákban 
is részt vettek. Az ilyen erősen beágyazott háztartások többségére nem az innovatív, 
hanem valamilyen mintakövető magatartás volt a jellemző. Ez azonban nem jelen
tette azt, hogy ezek az emberek el lettek volna zárva a vállalkozói lehetőségektől, 
csak éppen nem első, hanem többnyire második vagy harmadik körben jutottak hoz
zá az innovációhoz. A belépést az ő esetükben nem is feltétlenül előzte meg a vállal
kozói szemléletre jellem ző racionális kalkuláció, hanem valamelyik irányadó falusi 
háztartást követve fogtak egy olyan új növény termesztéséhez, amely előző évben 
sikeres volt. Vállalkozóként viselkedtek, tényleges vállalkozói habitus nélkül. A 
vizsgált mezőgazdasági innovációk nemcsak hogy nem szervezték újjá a termelés 
társadalmi kereteit, de új tartalommal töltötték meg és ezáltal megerősítették azokat.

Az innovátor háztartások férfitagjai nem jártak el locsolkodni, legfeljebb édes
anyjukat vagy más közeli hozzátartozóikat látogatták meg. Az asszonyoknak viszont 
ezekben a háztartásokban is több locsolója volt, ami hálózati értelemben magas 
presztízst jelent (Szántó 1993). A falusi innovátorok viszonylag szűk kapcsolathá
lója azzal is magyarázható, hogy ők már nem kalákáznak („azon már túl vannak”, 
ahogy helyben elmagyarázták nekünk), szívesebben vesznek igénybe napszámost 
vagy gépet. Többen közülük nem született ököritóiak (helyi kifejezéssel: „bekerül
te k ”), éppen ezért nekik szép számban volt ismeretségük, baráti körük a falun kívül. 
Maguk az innovációk is innen, azaz a falun kívülről jöttek.

Itt szükséges egy kis kitérőt tennem a nyolcvanas-kilencvenes évekbeli polgáro
sodás vita felé. Juhász Pál hangsúlyozza a Kádár-korszakbeli háztáji gazdaságokban 
megtermelt jövedelem tőke jellegét, azaz szerinte ezek a megtakarítások a falusi 
gazdálkodók vállalkozóvá válását segítették elő (Juhász 1990). Szelényi Iván szerint 
a nyolcvanas években a paraszti polgárosodásban a harmincas-negyvenes évek ag
rárvállalkozóinak leszármazottai járnak élen, az ő érdekük a mezőgazdaság piaci 
alapokra helyezése (Szelényi 1992). Az ezredfordulón úgy tűnik, hogy végül még
sem a Kádár-korszak vállalkozó paraszt-polgárai lettek a rendszerváltás győztesei, 
és nem az általuk megtakarított tőke lett a magyar kapitalizmus alapja. Az egykori 
háztáji gazdaságokban szinte az egész magyar vidéki népesség érintett volt, ehhez 
képest nagyon kevesen lettek sikeres vállalkozók, azaz kevesen mentek át azon a 
vizsgán, amit a valódi piaci körülményekhez való alkalmazkodás jelentett (lásd még: 
Csite 1997). A rendszerváltás főszereplői Szalai Erzsébet és Szelényi Iván szerint a
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menedzserek lettek, akiknek kapcsolati és humántőkéje révén a legtöbb lehetősége 
nyílt az átalakulások menedzselésére (Szalai 1997; Szelényi 1994).

Más megvilágításba kerül a polgárosodás vita, ha a vállalkozó fogalmához figye
lembe vesszük annak schumpeteri megfogalmazását: „... mindenki csak akkor lehet 
vállalkozó, ha ténylegesen új kombinációk megvalósításával foglalkozik, és elveszíti 
vállalkozói voltát, amint vállalkozását megteremtve annak folyamatos vitelére áll rá, 
ahogyan mások is teszik a maguk vállalkozásaival” (Schumpeter 1982: 125). A 
schumpeteri értelmezés szerint a vállalkozói lét kritériuma csakis az, hogy véghez- 
visz-e valamilyen újítást. Ebben az értelemben mellékes, hogy kiknek voltak kellő 
megtakarításai, a jövedelmük mekkora részét szerezték a piacról vagy milyen családi 
vállalkozói hagyományokat hoztak magukkal. A hagyományos közgazdasági és szo
ciológiai értelemben vett vállalkozóknak nyilván csak egy része tekinthető 
schumpeteri értelemben is vállalkozónak, azaz innovátoroknak.

Megítélésem szerint ez a megközelítés segít megérteni azt, hogy miért olyan ke
vés régi háztájizónak sikerült valódi vállalkozóvá válnia: mert csak kevesekben volt 
innovatív szellem, és csak ezen kevesek számíthattak arra, hogy megtakarításaikat és 
kapcsolataikat a viharos gyorsasággal átrendeződő makrogazdasági keretek között is 
kedvezően tudják felhasználni. A paraszt-polgár vagy utóparaszt háztartások több
sége mintakövetö vállalkozói magatartást mutatott a nyolcvanas években. Háztáji 
gazdálkodását nem racionális kalkulációk vagy az üzleti lehetőségek mérlegelése 
alapján folytatta, hanem hüvelykujj-szabályok és a környezetéről másolt gazdálko
dási minták alapján. Az ilyen vállalkozások többsége elbukott a kilencvenes évek
ben: kapcsolati tőkéjük értékét elvitte a rendszerváltás, anyagi tőkéjüket felélték, 
gazdálkodói ismereteik többnyire csak egy családi méretű kényszervállalkozás 
szintjéig bizonyultak elegendőnek.

Ö ssz e fo g la lá s

A jelen írás kapcsolati diffúziós megközelítésével a társadalmi kapcsolathálók és a 
gazdasági innovációk összefüggését vizsgálta. Azt a hipotézist igyekeztem megfo
galmazni, hogy a gazdasági újítások fa lusi terjedése nem feltétlenül já r  a meglévő  
kapcsolatháló és a társadalmi struktúra átalakításával, sőt, annak megerősítését is 
jelentheti. A hipotézist két esettanulmány bemutatásával, egy perui és egy magyaror
szági fa lusi példán illusztráltam.

Az esettanulmányok tapasztalatai szerint a falusi társadalom kisebb csoportokból, 
közösségekből áll: rokoni, baráti szervezetekből, tulajdonosi hálókból, partneri kap
csolatokból. Az új ötletek nagy sikerrel kecsegtetnek, és ezért gyorsan terjednek 
egy-egy ilyen hálózaton belül, de nehézkesen jutnak át egyik kapcsolathálóból a 
másikba. Az átjárhatósághoz többnyire gyenge kapcsolatokra van szükség. Végül 
persze a leggondosabban őrzött innováció is el fog terjedni, már nem is lesz újdon
ság, és nem jelent rendkívüli gazdasági hasznot.

A tanulmányban egyaránt használom az általánosan bevett vállalkozó kifejezést, 
és ennek schumpeteri értelmezését, az innovatív vállalkozót. Ez utóbbit, megkülön
böztetésül, az innovátor szóval jelöltem. A nem-innovátor vállalkozóknak végső 
soron sokkal kevesebb döntést kell hozniuk, kevesebbet kell kalkulálniuk, mert egy
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pár bevált innovációt alkalmaznak, azaz mintát követnek. A schumpeteri vállalkozó
fogalom újabb szempontot adhat a magyar polgárosodás vitához. A magyarországi, 
ököritófülpösi falukutatás alapján úgy tűnik, hogy a nyolcvanas években háztájival 
is foglalkozó gazdálkodók többsége a racionális kalkuláció helyett mintákat köve
tett, majd a rendszerváltozás után megintcsak mintakövetésből -  és munkalehetőség 
híján -  lett vállalkozó. A mintakövető egykori paraszt-polgár nem lehetett a rend
szerváltás nyertese, ez csak azoknak sikerülhetett, akik schumpeteri értelemben is 
vállalkozók voltak, azaz innovatív magatartást tanúsítottak.

Míg a mintakövető magatartást tanúsító személyek rokoni, ismerősi kapcsolathá
lója a magyar és a perui faluban egyaránt kiterjedt volt, addig az innovátorok többé- 
kevésbé peremen elhelyezkedő figuráknak bizonyultak, akik a helyi társadalmon 
felül, vagy talán csak azon kívül állnak.

A mintakövető magatartású vállalkozóvá válás alapvetően különbözik az innova
tív szemléletű vállalkozástól. A mintakövető magatartású szereplők akkor lesznek 
vállalkozók, ha a környezetük, pontosabban az egyéni kapcsolathálójukban részt 
vevő személyek egy része már vállalkozni kezdett. Ez a fajta vállalkozóvá válás nem 
rombolja le és építi fel újra a már meglévő társadalmi kapcsolatokat. Az innováció 
átadása és a minta átvétele falusi környezetben -  a közös munkákhoz vagy az aján
dékcserékhez hasonlóan -  a már meglévő társadalmi kapcsolathálók szimbolikus 
megerősítéséhez vezet.
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Veres Valér

AZ ERDÉLYI MAGYAROK ÉS ROMÁNOK 
KÖZÖSSÉGI IDENTITÁSA A TÁRSADALMI 
STRUKTÚRA TÜKRÉBEN

Bevezető

E tanulmány célja az erdélyi magyarok és románok közösségi identitására jellemző 
sajátosságok elemzése, a társadalmi struktúrában elfoglalt pozíciók szerint. Azon 
sajátosságok feltárására törekedünk, amelyek kiemelik a társadalmi réteg-specifikus 
különbségeket mindkét nemzetiség körében. A dolgozat alapjául szolgáló empirikus 
adatok elsősorban a „Kárpát szociológiai kutatás” adatbázisából származnak, ame
lyet az ELTE SZÍ Kisebbségtudományi tanszéke és a BBTE Etnikumközi viszonyok 
Kutatóközpontja végzett. A kutatócsoport egyik tagja e sorok írója volt. 1

Az elemzések során -  kisebb mértékben -  felhasználom egy másik, egyéni kuta
tás eredményeit, amely a Kolozs és Kovászna megyei magyarság nemzeti kisebbségi 
identitásával foglalkozik. Az adatgyűjtés 1996 márciusában történt, és a minta 702 
esetet tartalmaz, hasonló mintavételi eljárással, mint az előbb említett kutatás, csu
pán a harmadik réteg helyett etnográfiai mikrorégiót használtam2.

E tanulmányban nagyobb hangsúlyt fektetek az erdélyi magyar kisebbség közös
ségi identitására vonatkozó sajátosságok elemzésére, mivel kisebbségi helyzetben az 
identitás megnyilvánulása problematikusabb. Már a kutatás előkészítése során fi
gyelmet fordítottunk erre, azért nagyobb a magyar alminta a románnál.

A téma kutatásának fontosságát elsősorban az támasztja alá, hogy a nemzeti és 
etnikai konfliktusok gyakran arra vezethetők vissza -  mint ahogy A. D. Smith is 
megállapítja - ,  hogy az egymással kapcsolatban álló népcsoportok tagjai másként 
reprezentálják kollektív tudatukban a földrajzi teret, a politikai helyzetet, másként 
szimbolizálják a gyakran közösen megélt múlt különböző eseményeit, másként szól-

1 Az adatok az erdélyi magyarokra 2 százalék körüli standard hibaszázalékkal reprezentatívak, 
és 1841 személyes mintából származnak, amelyből 1126 magyar és 724 román. Az adatfel
vételre 1997 novemberében került sor. A kutatás fő vizsgálati témája a nemzeti kisebbségi 
identifikáció és a sztereotip gondolkodás vizsgálata volt. A minta szelekciós eljárás a réteg
zett mintavétel volt, ahol a rétegek a településtípus, a magyarok számaránya, és a földrajzi- 
történelmi régió voltak. A Szociológiai Szemle 1999/3-4 számaiban közölt Csepeli-Örkény- 
Székely tanulmányában közölt mintavételi adatoktól némileg elérő minta elemszámaink ab
ból adódnak, hogy az alrégiónkénti (Székelyföld, Partium stb.) jobb reprezentativitás érde
kében néhány esettel még kiegészítettük az általunk használt mintát.

2 Ezen felmérés eredményeinek használatát mindig külön jelzem a tanulmányban, különösen 
ha valami eltérés figyelhető meg az Erdély-szintü felméréshez képest.
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va az eltérő nemzeti és/vagy etnikai tudatok más és más magatartásokat vagy társa
dalmi cselekvéseket implikálnak.

A problémakör tudományos kutatásáról óriási szakirodalom számol be. E tanul
mányban nincs lehetőség reflektálni ezekre, ezért csupán a legfontosabb keretek és 
fogalmak forrását tudom megjelölni3.

Egyik elméleti keretül E. Hobsbawn elmélete szolgált, amely szerint a nemzet a 
modernitás terméke, Közép- és Kelet-Európábán ezek a nemzetek nyelvi-kulturális 
alapon jöttek létre, mint úgynevezett kultúrnemzetek, amíg Nyugat-Európában az 
államnemzeti, vagy az állampolgári nemzeti identitásforma a jellemző, aminek 
alapja az állampolgárság, és több évszázados közös államiság alapján jött létre. Mé
gis, az utóbbi évek tapasztalata szerint, miután a közép- és kelet-európai nemzetek
nek is van már több évtizedes, egyeseknek közel egy évszázados saját nemzeti álla
miságuk -  ezek közül a magyaroknak és a németeknek régebbi, de később egyes 
népcsoportjaik leszakadtak erről a közös államiságról -  lassan megjelennek az ál
lampolgári nemzeti identitáselemek a közép-európai polgárok közében is. Erre mu
tatnak A. Nedomová és T. Kostelecky kutatásai Csehországban, ahol az állampol
gárság a harmadik legfontosabb kritérium az önbesorolás és az anyanyelv után, 
megelőzve több más kultúrnemzeti összetevőt, ugyanakkor megállapításuk szerint 
Csehországban nem tesznek nagy különbséget a cseh nemzetiség és állampolgárság 
között (Nedom ova-Kostelecky 1997: 79-80). Hasonló tendenciákat jeleznek -  
kissé másként -  a Csepeli-Örkény és Szabó Ildikó féle vizsgálatok is Magyaror
szágon a 90-es évek közepétől. A mi kutatásaink eredményei szerint is megfigyel
hetők ezek a tendenciák, különösen a román lakosság körében.

A nemzeti kisebbségi közösségekhez tartozó egyének identitása komplex módon 
nyilvánul meg, figyelembe véve, hogy elméletileg a nemzeti identitás a nemzeti ide
ológia társadalmi működésének eredménye, ami alakítja az egyén nézetrendszerét és 
viszonyítási alapként szolgál (Csepeli 1992). Olyan nemzeti kisebbség esetén, mint a 
romániai magyarság, amely modern értelemben a XIX. században vált nemzetté és 
1918-ig egy államban élt a magyar nemzet többi részével, ma már nem él egy állam
ban a többi magyarokkal, és a mai államának más nemzeti ideológiája van -  vagyis 
nem magyar, hanem a román nemzet ideológiai megalapozásának hordozója, ezért 
némiképp másként tevődik fel a kérdés. Ezért abból a hipotézisből indultam ki, 
amelyet bizonyos mértékig Will Kymlicka (1995) és William Bloom (1990) elmé
letei is megerősítenek, miszerint egy kisebbségben élő etnikai közösség esetén akkor 
beszélhetünk a nemzeti identitás meglétéről, ha az alábbi két feltétel közül legalább 
az egyik teljesül.
1. A modern kori nemzetté válási folyamatban önállóan vagy egy nagyobb közösség

részeként vettek részt, úgy hogy saját önálló államiságuk vagy autonómiájuk volt.
2 . Van saját kulturális-politikai vagy adminisztratív entitásuk, amelynek lehetősége

van egy saját közösségi (nemzeti) ideológiát vállalni és terjeszteni a közösség
ragjai körében és ezt a tagok többsége el is fogadja.

3 A tanulmányban tárgyalt kérdések a készülő PhD-disszertációm részét képezik, ahol meg
felelő módon lehetőség van a részletes kritikai elemzésre is.
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A romániai magyarok esetében jelenleg minkét feltétel teljesül, az 1989 előtti évti
zedekben viszont csupán az első feltétel teljesült. Az első feltétel determinálja a má
sikat, és mindkettő előidézi azt a kisebbségi magatartásmódot, amelyet Henri Tajfel 
a második kisebbségi stratégiának nevez, miszerint a közösség hagyományai és tör
ténelme ösztönzi a közösség tagjait, hogy valamiképpen „többségi" helyzetbe ke
rüljenek: olyan intézményeket és adminisztratív egységeket alakítsanak ki. amelyek 
keretében lehetőségük legyen döntéseket hozni a saját sorsukra és életeseményeikre 
vonatkozóan (Tajfel 1978). Az RMDSZ programja is tartalmaz ilyen jellegű eleme
ket, ezeket a magyar lakosság többsége osztja is, és ezt a kutatásunk eredményei is 
aláhúzzák.

A nemzeti identitás fogalmának meghatározása problematikussá válik akkor, 
amikor egy államban többséget képező nemzeti közösség alapjában kulturális fo- 
gantatású nemzetkoncepciója egyre több államnemzeti elemmel keveredik, a kisebb
ségiek körében pedig mind a többségi nemzet diskurzusa, mind pedig a „saját” nem
zeti diskurzus -  legyen az a határokon kívülről vagy belülről -  valamilyen mérték
ben befogadásra lel. E sajátos helyzetek feloldására hasznosnak látszik a közösségi 
identitás fogalmának bevezetése. Itt a közösség fogalmán azokat a nagyobb társa
dalmi csoportokat értjük, amelyek relevánsak az illető egyén szociális identitásában. 
Jelen esetben a romániai magyarság, a magyar kultúrnemzet, a román kultúrnemzet 
a román állampolgárok közössége, és feltételesen Erdély népessége jöhetnek szóba a 
vizsgálat során. Ezek a közösségek -  az állampolgárok csoportját kivéve -  Benedict 
Anderson-i értelemben elképzelt közösségek, mivel nem lehet megjelölni egyértel
műen a közösséghez tartozás „határait” . A ki az erdélyi magyar?”, illetve „ki a ro
mán?” kérdésekre a tanulmány során megpróbálunk választ keresni a szociológiai 
elemzés segítségével.

Will Kymlicka a nemzeti közösségekkel kapcsolatos fogalmi elhatárolása segít
ségül szolgált a fenti fogalom meghatározásában. Kymlicka meggyőző szintézissel 
rendelkezik a kisebbségi nemzeti közösségi identitás és az etnikai identitás elhatá
rolásával kapcsolatban. Az a mód, ahogyan megjelenik az illető kisebbség egy ál
lamban, döntő fontosságú az illető kisebbségi csoport tagjai identitásának természe
tét illetően. Egy államban a kulturális-etnikai sokféleség alapvetően kétféle módon 
jöhet létre:

1. Amikor egy nagyobb állam bekebelez egy olyan kisebb területet, amelynek la
kói más etnikai-kulturális jellegzetességekkel rendelkeznek a többségi államénál. 
Ezeket a kooptált kultúrákat nevezi Kymlicka nemzeti kisebbségeknek.

2. A kulturális sokféleség bevándorlás útján jelenik meg. Rendszerint ezek a be
vándorló kisebbségek tagjai arra törekednek, hogy tipikus módon asszimilálódjanak 
és beilleszkedjenek a többségi társadalomba.

Az első esetben, ami a többnemzetiségü (multinational) állam alapját képezi, a 
számbeli kisebbségben levő nemzeti közösséget nemzeti kisebbségnek, a többség
ben levőt pedig államalkotó többségi nemzetnek nevezzük (Kymlicka 1995: 
10-11). Az ilyen államokban a nemzeti, nemzetiségi identitás fogalma azonban 
milyen nemzetre utal, és hol jelenik meg az állam szerepe az identitásban a 
nemzetiséghez képest? Tulajdonképpen a közösségi identitás feloldja e kérdések 
ellentmondásait, illetve lehetővé teszi, hogy egy tágabb, és dinamikusabb iden
titásfogalomban a sajátos helyzetek is helyet kapjanak. Eszerint Kymlicka tipo
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lógiájában másodikként említett bevándorló etnikai csoportok tagjai például el
vileg vállalják egy új nemzeti közösséggel és állampolgársággal való azonosu
lást, helyet kap viszont az új identitásban a régi származás és a régi állampolgár
ság is, ám ezen identitás struktúrája feltehetőleg eltérő lesz az „őshonos” népes
séghez képest.

Közép- és Kelet-Európábán a nemzeti közösségek legnagyobb része olyan hely
zetű, hogy nagyobb részük egyik államban többségben van, a kisebb részük pedig 
más államokban nemzeti kisebbséget alkot. A kultúmemzeti identifikációval szem
ben azonban tért nyer az állampolgársági identifikáció is. Az új identitásfogalom 
tágabb az eddig használatos nemzeti identitásfogalomnál: a közösségi identitásnak 
két komponense van: a kultúrnemzeti identitás és az állampolgári identitás. Bizo
nyos esetekben a közösségi identitás egybe eshet a nemzeti identitással az állam- 
nemzeti modellhez közelálló nemzettudattal rendelkező népek körében, mint a fran
ciák vagy a hollandok esetében. A fogalom elméleti sémájában a másik véglet az, 
hogy a két komponens teljesen eltér, és disszonáns viszonyban áll egymással. Né
hány különleges helyzetben levő nemzeti közösség esetében átmenetileg akár hiá
nyozhat is az állampolgári komponens a közösségi identitásukból (kurdok egy ré
sze). Közép- és Kelet-Európábán a többségi nemzetekhez tartozó személyek esetén 
ugyanazon nemzet az államalkotó is, a nemzeti kisebbségek esetén eltérő a 
kultúrnemzet az államalkotó nemzettől. A két komponens rendszerint disszonánsán 
viszonyul egymáshoz még többségi helyzetben is, de lehetőség van arra, hogy az 
egyének egyeztessék ezeket tudatukban -  ha ebben az állam is érdekelt és ezt ideo
lógiailag hajlandó megalapozni.

A társadalmi réteghelyzetet, amelynek függvényében vizsgáljuk a közösségi 
identifikációs mechanizmusokat, az Erickson-Goldthorpe és Bourdieu féle modellek 
adaptációjával vizsgáltam. Ennek részletes leírása és szociológiai jellemzése egy 
megjelenés alatt levő tanulmányban található4. A közösségi identitás különböző di
menziói segítségével azt vizsgáljuk, hogy a társadalmi térben gazdasági és/vagy 
kulturális szempontból eltérő helyzetben levő személyek között milyen különbségek 
figyelhetők meg, és ezeknek milyen hatása van az etnikumközi kapcsolatok alakulá
sára.

Az általános hipotézisünk az, hogy minél magasabb státuszhelyzetben van egy 
személy, esetében annál inkább a kultúrnemzeti identitás-komponens dominál. Esze
rint azt feltételezzük, hogy a rétegséma kulturális frakciói szorosabb összefüggést 
mutatnak a nacionalista identitásformával. Minél magasabb az iskolázottsági szint, 
annál inkább dominálnak a negatív attitűdök és sztereotípiák a másik nemzeti közös
séggel szemben. Hipotézisünk kiindulópontja az, hogy a közösségi identitás kulturá
lis dimenzióját alakító ideológiai tudáscsomag a kulturális tőkevolumennel egyene
sen arányosan növekedik. Ezen ideológiai tudáscsoport viszont Erdélyben olyan 
mértékben terhelt az etnocentrikus szemléletmóddal, hogy az általános ismeret- és 
értelmi szint növekedése nem jár együtt a problémák racionális feldolgozásával, 
hanem a magasabb kulturális tőkevolumennel rendelkezők többsége nemzetileg is 
elfogultabb az átlagnépességhez képest.

4 A társadalmi státusz hatása a társadalmi kapcsolathálókra Erdélyben, az „Etnikumközi vi
szonyok Erdélyben” című kötetben. Szerkeszti Horváth István.
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A közösségi identitás komponensei: kulturális és állampolgári 
kritériumok előfordulása

Első lépésben a magyarsághoz, illetve a románsághoz való tartozás kritériumait 
elemezzük5. E kritériumok arra mutatnak rá, hogy az erdélyiek közösségi identitásá
ban a kultúrnemzeti komponens referencia-közösségét hogyan határozzák meg, il
letve milyen fontossággal jelenik meg az állampolgári komponens a románok eseté
ben. Ezzel a kérdéssel nem volt lehetőség a kisebbségiek identitáskomponenseinek 
egyidejű mérésére.

A kritériumok, mint megfigyelt változók értékei, az alábbi eloszlást mutatják:

1. táblázat

Identitás-kritériumok A „részben” vagy „teljesen” 
egyetért válaszok aránya
Magyarok Románok

Élete nagy részében magyarok/románok között éljen 44 62
Magyar/román állampolgár 18 77
Magyarországon/Romániában szülessen 9 77
Anyanyelve magyar/román 93 85
Magyar/román szertartási nyelvű egyházhoz tartozzon 82 69
Önmagát magyarnak/románnak tartsa 96 92
Legalább egyik szülője magyar/román legyen 86 79
Érezze magáénak a magyar/román kultúrát 94 87
Tisztelje a magyar/román nemzeti zászlót 85 88

(Kérdés: Mennyire ért egyet a következő állításokkal? Ahhoz, hogy valaki magyar- 
nak/románnak számítson, az kell, hogy...)

Faktoranalízissel elemeztük az adatokat. Azt vizsgáltuk, hogy milyen profilú identi
tás-felfogások figyelhetők meg az erdélyi magyarok és románok körében, illetve a 
kultúrnemzeti és az államnemzeti felfogás elemei hogyan kombinálódnak. Az eljá
ráshoz a főkomponens eljárást választottam. Az eljárás meglehetősen jól bevált, és a 
továbbiakban ismertetem az eredményeket.

A korrelációs mátrix értékeinek többsége szignifikáns, van korreláció a megfi
gyelt változók között. A kommunalitások jók, értékeik a (0,39, 0,7) értékek között 
mozognak. Az eljárás két faktort emelt ki, az első saját értéke 2,8, és a variancia
31,5 százalékát magyarázza, a második saját értéke 1,8, és a variancia 20,1 százalé
kát magyarázza. A megfigyelt változók faktorsúlyainak elhelyezkedését a két kom
ponensen lásd a mellékletben (1A, B. táblázat). Ennek megfelelően a változók az 
alábbi módon helyezkednek el a faktorokon:
• Az első faktor tartalmazza a magyar anyanyelvet, a magyar szertartási nyelvű 

egyházhoz tartozást, az önbesorolást, hogy legalább egyik szülő magyar legyen, 
magáénak érezze a magyar kultúrát, valamint hogy tisztelje a magyar nemzeti 
zászlót, tehát a nemzeti szimbólumokat.

• A második faktor tartalmazza a magyarok között lakjon, magyar állampolgár 
legyen és Magyarországon szülessen kritériumokat.

5 A megkérdezettek Lickert skálán 1—4-ig értékelték a kritériumokat, aszerint, hogy mennyire 
értenek egyet vele, mennyire tartják ezáltal fontosnak az illető kritériumot.
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Az első faktor ragadta meg leginkább az úgynevezett kultúrnemzeti identitásfo
galmat, amelyben a legerősebb tényező a magyar kultúrával való érzelmi azonosu
lás, de valahogy ez összekapcsolódik az önbesorolással, tehát ez a kulturális identi
tás választható, és ez hangsúlyozottan igaz kisebbségi helyzetben. Mégis, nem akár
kiből lehet magyar -  minthogy Romániában nem is lesz -  legalább egyik szülője 
magyar kell, hogy legyen.

A másik faktor az államnemzeti identitásfogalmat ragadja meg. Bármilyen furcsa 
is, a romániai magyarok kisebb része egyetért az állampolgárság szerinti identitás
meghatározással, ez a faktor ugyanis a variancia 1/5-ét magyarázza. Ugyanez a 
helyzet figyelhető meg a román lakosság esetében is. Az első faktor, amely a 
variancia 42 százalékát magyarázza, a kultúrnemzeti, önbesorolás szerinti identitás
meghatározás híve. A román lakosság esetében is ugyanazok a kritériumok vannak 
az egyes faktorokban, természetesen a „román” népnév, illetve Románia, mint állam 
megfogalmazásban.

Elemeztük e faktorsúlyok értékeinek eloszlását megyénként és régiónként az át
lagértékek összehasonlításának a módszerével és T próbával, és beigazolódott az a 
hipotézisünk, miszerint a magyaroknál többségi helyzetben más arányban oszlanak 
meg a faktorszkórok, mint településenként is számbeli kisebbségben, Arad vagy 
Kolozs megyében.

Az adatok azt mutatják, hogy a szórványban és számbeli kisebbségben élő ma
gyarok hangsúlyosabban kultúrnemzeti alapon határozzák meg magukat, és eluta
sítják az államnemzeti modellt (ami itt Magyarországot jelentené), (lásd a 2. faktor 
negatív értékeit) Szeben megyében, ahol a legalacsonyabb a magyarok számaránya, 
legnagyobb a szkór-érték az első faktoron, és legkisebb a másodikon. Mindenesetre 
a második, államnemzeti identitásra vonatkozó faktor egyetlen releváns méretű érté
ke a Székelyföldé.

Az erdélyi románok között is szignifikáns különbségek vannak regionálisan. A 
románokat kissé másképp soroltuk be regionálisan: Észak- és Dél-Erdély, Bánát és 
Kőrösvidék-Máramaros (Partium). A közösségi identitásuk államnemzeti kompo
nense tekintetében, a 2 . faktor szerint nincsenek lényeges eltérések, a kultúrnemzeti- 
önbesorolási kritériumok szerint viszont érzékelhetők a különbségek. Elmondható, 
hogy a vérségi eredettel kapcsolatban levő kritériumok hangsúlyosabbak az Észak
erdélyiek és a partiumiak körében, míg kevésbé hangsúlyosok a Dél-erdélyiek és a 
bánságiak körében, ebben a sorrendben. Ezek a kritériumok a román egyházhoz tar
tozás, legalább egyik szülő román legyen és a román anyanyelv megléte. Éppen 
azokon a vidékeken, ahol a magyarok is élnek, a románok nemzeti önmeghatározása 
kizáróbb jellegű, mint máshol. Ez a jelenség az ellenkezőjét mutatja annak, amit 
Bútorová és Huncik kimutattak külön-külön Szlovákiában, ahol a tömb-szlovák vi
dékek lakossága az elutasítóbb a magyarokkal szemben (Bútorová 1997).

A társadalmi struktúrában elfoglalt pozíció szerint szignifikáns eltérések figyel
hetők meg mindkét nemzeti közösség esetén. Elsősorban az államnemzeti identitás
komponens elfogadásának mértéke különbözik mindkét közösségnél. Minél alacso
nyabb társadalmi pozícióval rendelkezik az illető személy, annál inkább elfogadja az 
államnemzeti hovatartozási kritériumokat. A románok esetén nagyobb az ezt elfoga
dók aránya, mint a magyaroknál. A román gazdálkodók majdnem teljes egészében
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elfogadták az államnemzeti hovatartozási kritériumokat, de a magyaroknál is kétszer 
olyan gyakran, mint az értelmiségiek.

Összefoglalva, minél alacsonyabb társadalmi pozícióban van egy személy, annál 
szorosabban határozza meg a közösségi hovatartozást: mind az állampolgári mind 
pedig a kultúrnemzeti identitáskritériumokat nagyon fontosnak tartja. Ennek az atti
tűdnek több oka lehet. Egyrészt arról van szó, hogy a nemzeti kultúrában alacsonyan 
szocializált rétegek nem látják át a kritériumok közötti ellentmondásokat, másrészt 
ezt az attitűdöt erősítette egy, a román kommunizmus második korszakában kiala
kult nacionalista szemlélet, amely a határon túli román nemzeti közösségek létét 
felejtetni próbálta, ugyanakkor a kisebbségellenes propagandával az államon belüli 
kultúrnemzeti kritériumokat erősítette mentálisan.

2. táblázat

Nemzcti/közösségi hovatartozási 
kritériumok

Részben vagy teljesen egyetért válaszok, %-ban

Komán Magyar
Értelmiségi Munkás Gazda Értelmiségi Munkás Gazda

Élete nagy részében 
magyarok/románok között éljen

50 70 80 37 46 56

Magyar/román állampolgár 66 85 95 10 19 20
Magyarországon/Romániában
szülessen

68 80 90 5 7 4

Anyanyelve magyar/román 83 89 90 93 91 96
Magyar/román szertartási nyelvű 
egyházhoz tartozzon

52 80 89 82 82 95

Önmagát magyarnak/románnak 
tartsa

88 93 100 96 95 100

Legalább egyik szülője 
magyar/román legyen

74 87 89 85 84 91

Érezze magáénak a magyar/román 
kultúrát

93 94 84 96 92 100

Tisztelje a magyar/román 
nemzeti zászlót

85 94 100 82 84 100

Megfigyelve az értelmiségiek identitáskritériumainak eloszlását, kiderül, hogy a 
románoknál a román szertartási nyelvű egyházhoz tartozás6 valamint az, hogy „élete 
legnagyobb részében románok között lakjon” a két legkevésbé fontosnak tartott kri
térium. Az első arra mutat, hogy például nyitottabbak a nyelvileg asszimilálódó ki
sebbségek befogadására, a második pedig arra a hitre utal, hogy diaszpórában is meg 
lehet maradni románnak. A magyar értelmiségiek fő jellemvonása, hogy elzárkóznak 
az állampolgári nemzet-meghatározás elfogadásától.

A továbbiakban vizsgáljuk meg az etnikai eredetükhöz, nemzeti hovatartozásuk
hoz való viszonyulásuk érzelmi oldalát. Mint ismeretes, a pozitív közösségi identitás 
fontos összetevője a nemzeti büszkeség. Az alábbi változókkal elemeztük a kérdést7.

6 Románul: apartenentá la о bisericá románeascá.
7 Az adatok ugyancsak négyértékű Lickert skálán voltak rögzítve, az alábbi bevezető kérdés- 

feltevéssel: „Az hogy magyarnak/románnak születtem....könnyíti az életemet” stb.
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3. táblázat

Érzelmi hozzáállás Részben vagy teljesen egyetért
Románok Magyarok

Könnyíti az életét 53 47
Büszkeséget érez 82 89
Közömbös számára 20 17
Előnyt jelent 45 37
Szégyennel tölti el 9 3
Hátrányt jelent 26 40

Mivel nem túl nagy számú megfigyelt változónk van, a főfaktorok módszerével8 

próbáltunk faktorelemzést végezni. A változók többnyire szignifikánsan korreláltak. 
A kommunalitások esetén a szégyen változó értéke túl alacsony, 0,2 alatti. Mind a 
románok, mid pedig a magyarok esetében az eljárás 3 faktort tartott meg:

1. saját értéke 1,7 és a variancia 28,4 százalékát magyarázza; 9

2. saját értéke 1,4 és a variancia 23,9 százalékát magyarázza;
3. saját értéke 1 és a variancia 16,7 százalékát magyarázza.

Együtt a magyaroknál a variancia 69,2 százalékát magyarázzák.
Az első faktoron a magyarság pozitív megélését mutató változók vannak mégpe

dig annak utilitarista, előny értelmű megfogalmazásában, a másodikon pedig a büsz
keség, és a közömbösség fordított értéke található, tehát az, hogy fontos, így ez po
zitív érzelmi faktor.

Ha elemezzük a változók közötti viszonyt klaszterezéssel is, akkor többnyire 
ugyanazt az eredményt kaphatjuk, mint a faktorelemzéssel.

A klaszterezést a legközelebbi szomszéd módszerével végeztük (A csoportokat a 
dendogramon lásd a 3. mellékletben.) A klaszterelemzéssel csoportosított eredmé
nyek kissé eltérnek a faktorelemzési eredményektől. Itt ugyanis a magyarságukkal 
kapcsolatban közömbösséget érzők a negatív megélési módokkal kapcsolódnak 
össze, a szégyenhez, majd -  eléggé gyengén -  a hátrányhoz kapcsolódnak. A pozitív 
megélés utilitarista megközelítői egy klasztert alkotnak. Végül a pozitív érzelmi 
megélés, a büszkeség viselkedett a leginkább eltérő módon a többitől. Nem szabad 
azonban elhanyagolni az alapeloszlás szerinti adatokat, miszerint a magyarságukat 
negatívan megélők száma minimális, 2-3 százalék.

8 Principal Axix Factoring (PAF) -  a főfaktorok módszere, nem azonos a PCA -  főkompo- 
nens-elemzéssel.

9 A faktorsúlyok a magyarokra vonatkoznak.



Az állampolgári identitáskomponens intenzitása 
és a magyarok területi kötődése

Megfigyelhető, hogy az államnemzeti és a kultúrnemzeti identitáskomponensek kö
zötti határ elmosódik, amikor a megkérdezettek által elfogadott szülőföldről és haza
fogalomról van szó. Minél inkább reális, állami hovatartozást illetően is egyértelmű 
területet jelölnek meg hazájukként, a hazafogalom annál inkább a közösségi identi
tásuk állampolgári komponensének részeként értelmezhető. Feltételeztük, hogy 
szubjektíve az erdélyi magyarok minél inkább elfogadják Romániát hazájuknak, 
annál inkább fontosabbá válik az állampolgári komponens az identitásukban. Ebben 
az értelemben folyamatos változás figyelhető meg több szinten. Egyrészt 1996 már
ciusától 1997 novemberéig lényegesen megemelkedett azoknak az aránya, akik Ro
mániát vallották hazájuknak: míg 1996-ban a Kolozs és Kovászna megyei magyarok 
47 százaléka vallotta Romániát hazájának és 39 százalék Erdélyt, az 1997 novembe
ri adatfelvételkor mind e két megyében, mind pedig Erdély szinten a Romániát ha
zájuknak vallók aránya 70 százalék körül mozgott, Erdély 20 százalék körüli ará
nyával szemben. Habár megfigyelhető egy lassú változás a korcsoportok szintjén is, 
a fiatalabbak egyre inkább Romániát fogadják el hazájuknak, ilyen rövid idő alatt 
viszont csupán egy fő oka lehet ennek a változásnak: 1996 őszén a romániai magya
rok általános közérzetét lényegesen javította az RMDSZ kormányba lépése. Emellett 
viszont az is megfigyelhető, hogy a 18 év alattiak körében újra csökken a Romániát 
hazájuknak elfogadók aránya az átlaghoz képest 10 százalékkal. Ennek oka valószí
nűleg a viszonylag nagy autonómiát nyert romániai magyar közoktatási hálózat saját 
„nemzetnevelési” programja, ami tulajdonképpen többé-kevésbé megszervezett, 
inkább a nemzeti ideológiát önként felvállaló tanároknak köszönhető.

Nem figyelhetők meg lényeges összefüggések a hazaválasztás és a társadalmi ré
teghelyzet vagy iskolázottsági szint között. Úgy tűnik, hogy a szubjektív hazafoga
lom inkább regionálisan mutat releváns eltéréseket. Minél nagyobb arányban élnek a 
magyarok abban a régióban, annál kisebb mértékben vallják Romániát hazájuknak 
Erdély javára -  habár az eltérés a Székelyföld és Bánság között a Romániát hazájuk
nak vallók aránya között nem több, mint 20 százalék10 (lásd az 5. mellékletet).

A szülőföld fogalmának vizsgálatakor azt kell hangsúlyoznunk, hogy a megkér
dezettek nem tesznek lényeges különbséget a haza és a szülőföld fogalmai között, 
különösen az alacsony iskolai végzettségűek és a mezőgazdaságban dolgozókra ér
vényes ez. Erre részletesebben kitértem egy előző írásomban (Veres 1997. 29-30). 
A válaszolók 55 százaléka ezennel Erdélyt jelölte meg szülőföldjének, míg Románi
át alig 20 százalék. Regionálisan eltérőek a válaszok (lásd a mellékletet). A székely- 
földiek kétharmada Erdélyt jelöli meg szülőföldjének, a Közép-Erdélyiek viszont 
átlagon felül jelölnek meg valamely néprajzi tájegységet vagy települést. Furcsa, 
hogy a bánátiak nagy része (49%) viszont Romániát jelölte meg szülőföldjének, pe
dig állítólag itt a legerősebb a regionális „bánáti” öntudat. Lehetséges, hogy ez csu
pán a románokra igaz?
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10 Szignifikáns eltérés van Hi négyzet próba alapján, 0.0001 szinten.
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Míg a hazafogalom szerint nem lényegesek, a szülőföld megjelölésében társadal
mi rétegződés szerint is vannak lényeges eltérések.

1. ábra. A szülőföld fogalma rétegenként

Értelmiségi

Nem fizikai

Munkás

Gazda

Összesen

20% 40% 60% 80% 100%

□ Erdély
Ш Románia
□ Régió
□ Népr. Zóna 
■ Más

M eg jeg yzés:  A Régió fogalmával Székelyföldet és a Partiumot foglaltuk össze. Néprajzi zóna 
például Kalotaszeg. Aranyosszék, Erdővidék, Csík stb. A „Más" kategória településnevet 
vagy „ahol született” válaszokat tömöríti.

A fő különbség abban van, hogy minél magasabb a státusza a személynek, annál 
nagyobb területet jelöl meg szülőföldjének (ez nem lépi túl Erdélyt), azaz ilyen ten
dencia szerint leginkább az értelmiségiek jelölik meg Erdélyt szülőföldjüknek, 67 
százalékban. A vezetők, a nem fizikai dolgozók és a munkások jelölték meg átlagon 
felül Romániát hazájuknak, valamint a munkások és a mezőgazdaságban dolgozó 
önálló gazdálkodók a néprajzi zónájukat, esetenként a szülőfalujukat vagy városukat 
jelölték meg átlagon felül. Két tendencia érvényesül itt: a szülőföld megjelölésének 
ideologikus jellege növekedik az iskolázottsággal, másrészt pedig minél inkább az 
állam „szolgálatában” áll az illető -  onnan kap fizetést, mint például a vezetők és a 
nem fizikaiak egy része -  annál inkább azonosul Romániával mint szülőfölddel is. 
Az értelmiségiekre -  habár többnyire ők is a költségvetési szférában dolgoznak, de 
többnyire magyar környezetben, a sajátos magyar intézmények keretében -nem  a 
második, hanem inkább az első tendencia igaz.

Másképpen is módunkban állt elemezni a magyarok Romániához való kötődésé
nek mértékét. Egyik kérdéscsoportunk arra vonatkozott, hogy ha javíthatná életkö
rülményeit, hajlandó lenne-e elköltözni Magyarországra, ahová a magyar megkérde
zettek 28 százaléka vándorolna ki, viszont ezt a románok 7 százaléka is megtenné. 
Nyugat-Európába a magyarok 23 százaléka, a románok 33 százaléka vándorolna ki. 
Összességében tehát majdnem ugyanannyira kötődnek ezen a szinten az erdélyi ma
gyarok is Romániához, mint a románok.

Л kivándorláshoz kapcsolódó attitűdök kapcsán megpróbáltam operacionalizálni 
a Csepeli által kifejtett hazafelfogásokat a racionalitás és a kollektív jelleg mentén.



Szociológiai Szemle 2000/4. 67

Aszerint, hogy miért menne vagy nem menne el az illető Romániából, az alábbi 
tipológia alakítható ki":

4. táblázat

Tengelyek (%) Individuális Kollektív
Irracionális 20 (3) 30(2)
Racionális 25(1 ) 22 (4

Leginkább az irracionális-kollektív hazafelfogás dominál, ami jól összeillik a 
kultúrnemzeti identitás-felfogással, de nem marad el tőle a többi hazafelfogás emlí
tési aránya sem.

A hazafogalom jellege eltérő elsősorban aszerint, hogy helyileg többségben él
nek-e a magyarok. A székelyföldiek például az individuális-racionális felfogást -  
amely a kivándorlást támogatná, szignifikáns mértékben átlagon alul vallják, 18 szá
zalék, míg a kollektív-racionális hazafelfogás első helyre kerül 29 százalékkal, 7 
százalékkal az átlag fölött. Ez azt jelenti, hogy racionálisan is jobban megéri Szé
kelyföldön élni, mint máshol Erdélyben -  legalábbis az ottlakók szubjektív értékelé
se szerint.

Rétegződés szerint is szignifikáns eltérések vannak a hazafelfogások előfordulási 
arányai között. Az egyik végponton az értelmiségiek vannak, akik az irracionális- 
kollektív hazafelfogást vallják leginkább. Velük szemben helyezkednek el a vezetők, 
a nem fizikai dolgozók és a kisiparosok, akik pragmatikusadban fogják fel a világot, 
és inkább az individuális-racionális hazafelfogást választották. A munkások és a 
gazdák a kollektív-racionális hazafelfogást preferálták, különösképpen a gazdák 
többsége (52%), ami valószínűleg a földhöz való -  éppen racionális -  kötődésük 
következménye. A kollektív-irracionális hazafelfogást valószínűleg azért preferálják 
jobban az értelmiségiek, mert ők birtokolják a „nemzetre vonatkozó tudást” a leg
magasabb szinten, tehát ez a hazafelfogás a „nemzeti ideológia társadalmi működé
sének eredménye” 11 12. Ezt alátámasztják az iskolázottság szerinti eloszlások, ahol az 
iskolázottsági szint és a kollektív-irracionális hazafelfogás előfordulási aránya 
együtt emelkedik, és a két szélső iskolázottsági szint között aránya 15 százalékról 
megduplázódik.

Az etnocentrizmus és az állampolgársággal való azonosulás összefüggése kisebb
ségi helyzetben ellentmondásos jelenség lehet, ezért sokváltozós elemzése különös
képpen fontos.

11 A tipológiát az alábbi kérdéssel mértük: Ha megengednék, hogy elköltözzön egy nyugat
európai országba, mit tenne 1 -  elmennék, nem mennék el, mert 2 -  csak itt lehet a hazám, 
ahol születtem, 3 -  jobb itt, mert a barátaimmal, ismerőseimmel együtt vagyok. 4 -  saját 
nemzetiségem között, saját kultúrámban jobban érzem magam.

12 Csepeli, Nemzet által homályosan, 1992. A nemzeti identitás meghatározása.



6 8 Veres Valér

Az elemzésbe bevett megfigyelt változók értékeinek csoportosított eloszlása a 
következő:

5. táblázat

Etnocentriznius-kritériu mok
Részben vagy teljesen 

egyetért (%)
Románok Magyarok

A. Sokkal szívesebben vagyok román állampolgár, 
semhogy más állam polgára legyek.

73 45

B. Jobb lenne a világ, ha a többi ország lakosai is olyanok 
lennének, mint a románok

54 10

C. Jobb lenne a világ, ha a többi ország lakosai is olyanok 
lennének, mint a romániai magyarok

16 52

D. Az embereknek akkor is támogatniuk kell a saját országukat, 
ha az hibát követ el

92 76

E. Van néhány olyan dolog Romániában, ami miatt 
szégyenkezem

42 73

Megfigyelhető, hogy a románok esetén a Romániával való azonosulás nagymértékű, 
még ha hibát követ is az állam (-ot képviselő intézmények vezetői) -saját képükre 
viszont alig több mint fele formálná át a világot. Ez utóbbi megegyező mértékű a 
romániai magyarok saját csoportjukra vonatkoztatott értékével. Nem elhanyagolható 
a szégyenérzet egyik nemzeti közösség esetében sem, a magyaroknál várhatóan ez 
szinte háromnegyede a válaszolóknak, mindennek ellenére az országuk támogatását 
ők is fontosnak látják.

A magyar alminta válaszai közötti komplexebb összefüggések feltárására először 
ugyancsak faktorelemzéssel próbálkoztunk, mégpedig a főfaktorok módszerével 
(PAF). A két kiemelt faktor saját értékei illetve az együttes variancia magyarázati 
arányai a következők:

6. táblázat

Saját érték Magyarázott variancia aránya
1. 1.6 33,3
2. 1,1 22

Még a rotált mátrix esetén sem találtunk értelmes magyarázatot a faktorstruktúrára. 
Megpróbáltunk más faktorelemzési eljárást is (GLS) de nagyon hasonló faktor
struktúrát kaptunk. Ennek nyomán a sokdimenziós skálázás ALSCAL eljárásával 
próbálkoztunk, több sikerrel.b 13

13 Az ALSCAL 16 iteráció után kétdimenziós megoldást talált, ahol a Stress változó értéke 
.00695 és az RSQ = .99961. Az egyes iterációk stress értékeit lásd a mellékletben.
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1 . d i m e n z i ó

Ezeket az eredményeket már jobban sikerült értékelni. Az első dimenzió magyar 
etnocentrizmust és a románokhoz való pozitív viszonyulást mérte, a másodikban az 
állammal való azonosulás jellegét ragadtam meg negatív formában (a nagyobb érték 
az elutasítást mutatja). A mező bal felső része azokat rögzíti, akik a román államhoz 
negatívan viszonyulnak és magyar szempontból etnocentrikusak. A magyar 
etnocentrizmus megfogalmazói igazából a mezőny közepén vannak, a többiek a ro
mán államhoz és a románokhoz való viszonyulást fogalmazzák meg, és ezek más
más irányban egy körön helyezkednek el. Tehát a megkérdezettek a fenti tényezőket 
külön-külön ítélik meg. Értelmezésem szerint ez a saját államhoz való viszonyulást 
mutatja, amit amúgy eléggé pozitívan élnek meg (itt a saját szülőföldet és Erdélyt 
kell érteni), míg magukat a románokat és a vezetőit negatívan ítélik meg. Ezért es
nek az értékek egymástól majdnem egyenlő távolságra.

A társadalmi struktúrában elfoglalt hely szerint a magyarok viszonyulása a román 
állampolgársághoz eltérő. Minél magasabb státuszban vannak, annál kevésbé viszo
nyulnak pozitívan a román állampolgársághoz. Leginkább a gazdák kötődnek. 
77 százalékuk részben vagy teljesen egyetért azzal, hogy „Sokkal szívesebben va
gyok román állampolgár, semhogy más állam polgára legyek”, míg az átlag 45 szá
zalékban ért egyet. Itt ugyancsak a földhöz való kötődés hatását feltételezhetjük mo
tivációs tényezőként. A románoknál is ugyanezek a tendenciák figyelhetők meg, 
nyilván ott nagyobb arányban azonosulnak a román állammal. Regionálisan az 
észak-erdélyi románok kiemelkednek a Romániához való kötődés terén.
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Nemzeti szimbolika Erdélyben

Benedict Anderson szerint a nemzeti szimbólumok a nemzet-csoport létezését jelké
pezik a képzeletbeli térben. A nemzeti szimbólumok esetén nem választhatók szét 
élesen a közösségi identitáshoz való tartozás kultúrnemzeti vagy állampolgári ala
pon történő elhatárolása, viszont az egyértelművé válik, hogy szimbolikusan melyik 
szint az elsődleges.

Az erdélyieknél a szimbólumok sajátosan román, illetve magyar jellegűek, ezért 
kultúrnemzetinek kellett tekinteni a problémakör operacionalizálása során, viszont 
közvetve be is igazolódott a feltételezésünk. A nemzeti szimbolika iránt nyílt kérdé
sekkel érdeklődtünk, hogy spontán vélemények segítségével feltérképezzük az iden
titás szimbolikus szférájának területét.

Az erdélyi románok esetén csupán a piros-sárga-kék zászló bír egyértelmű szim
bólumértékkel, a válaszolók 40 százaléka említette ezt. A többi hivatalos állami 
szimbólum, a himnusz és a címer említési aránya alacsonyabb, rendszerint e sor
rendben a zászló után említették, külön említési arányuk 5 százalék alatti. A vála
szolók 5 százaléka szerint nemzeti szimbólumértéke van még a nemzeti viseletnek 
és a hagyományoknak. Néhány százalék említi még a különböző személyiségeket -  
mint Eminescu, Avram láncú -  az egyházat, keresztet, a régi moldvai és havasalföldi 
címerelemeket és az 1918-as egyesülés dátumát és helyszínét (lásd a 6 . mellékletet). 
Legerősebb az azonosulás a hivatalos szimbólumokkal Észak-Erdélyben, ahol a 
zászlót a válaszolók 60 százaléka említette, szemben a Bánáttal, ahol csupán 17 szá
z a lé k -  helyette különféle kulturális jellegű szimbólumokat említettek, mint például 
Brancusi alkotásai, jelesen a „Végtelenség oszlopa”. Jó! látható, hogy a nemzeti 
azonosulás módozatai jól mutatják az etnocentrikus attitűdök elterjedtségi területét, 
hiszen nem véletlenül volt akkora sikere Észak-Erdélyben a Román Nemzeti Egy
ségpártnak (PUNR) és általában a nacionalista politikai mozgósításnak. Rétegek 
szerint a magasabb státuszúak inkább az egységes, hivatalos szimbolikát fogadják el, 
mint az alacsonyabb státuszúak. A vezető beosztásúak körében átlagon felüli az 
1918-as egyesülés szimbólumértéke.

Az erdélyi magyarok számára az érvényes válaszok alapján a magyarsághoz tar
tozást kifejező szimbólumok között a piros-fehér-zöld zászló vezet 52 százalékkal, 
ezt követi a magyar „szent” korona 1 1  százalékkal, és különböző erdélyi műemlé
kek, szobrok 8  százalékkal. Néhány százalékot kaptak még a népi kultúra elemei 
(népviselet, népi alkotások), a turulmadár, a Kölcsey féle magyar himnusz és az 
RMDSZ tulipánja (lásd 6 . a mellékletet).

Az erdélyi románok szerint a nemzetük számára reprezentatív történelmi szemé
lyiségek között Mihai Viteazul vezet, az érvényes válaszok több, mint egynegyedé
vel, őt követi Stefan cel Mare 22 százalékkal, majd Avram láncú 18 százalékkal. 
Figyelemreméltó, hogy a válaszolók közel 5 százaléka együtt említi láncút 
Horeával, Closcával és Crisannal. A falun élő románok körében kiemelkednek 
Avram láncú és Horea és társai a városiak véleményéhez képest. Majdnem 5 száza
lékos említettsége volt A. I. Cuzanak, 4 százalékos Horeanak és sorstársainak külön, 
és további 8  százalék említett különböző fejedelmeket, különösen Vlad Tepest és 
Mircea cél Batrant. Az első három történelmi személyt -  a többiek társaságában -  
gyakran említették második helyen. Az eredmények azt mutatják, hogy a román nem
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zeti integráció Erdélyt illetően sikeres és befejezettnek tekinthető, mert kialakult egy 
olyan konszenzus a nemzeti „Pantheon” körül, amelynek élvonalába mindhárom 
nagy tartomány képviselője bekerült. A nemzeti „hősök” listájának kialakításában 
túlnyomóan a Ceausescu féle kommunista nemzetpolitika játszott szerepet, amit jól 
mutat az is, hogy a XIX.-XX. század nagy politikusai és királyai 1-2 százaléknál 
többet nem kaptak, míg a dák királyokat és Trajánusz császárt román hősként 3 szá
zalék jelölte meg összesen. Régiónként elemezve a válaszokat megfigyelhető, hogy 
Észak Erdélyben és a Partiumban14 Avram láncút és Horeáékat lényegesen nagyobb 
arányban preferálják, mint a déli régiókban, ahol a fejedelmeket említik átlagon felül 
(lásd a 7. mellékletet). Habár az összromán preferenciákat nem ismerjük, feltételez
hető, hogy az északi erdélyi régiók sajátos erdélyi „provinciális” sajátossága figyel
hető meg az erdélyi népi hősük tiszteletében, amit csak erősített a kommunista nem
zeti ideológia „plebejus” irányultsága. Ezt támasztják alá a életkorkor szerinti adatok 
is: ahol Avram láncúnak és Horeanak a legkisebb a kedveltsége a 18 év alattiak és a 
legidősebbek körében (ők többnyire nem a kommunizmus idején jártak iskolába). 
Az értelmiség és a munkásság népi hősök iránti szimpátiája találkozik, a vezetők 
preferenciái viszont inkább az országos standardokat követhetik, mindenesetre in
kább a fejedelmeket kedvelik.

Az erdélyi magyarok nemzeti hősei nem koncentrálódnak akkora mértékben sem, 
mint a románoké. Egy, középiskolások körében végzett felmérés alapján ugyancsak 
kiderült, hogy a románok nemzeti hőseinek szimbolikája kiforrottabb, mint a kisebb
ségben élő magyaroké, ennek fő oka a saját történelem intézményes tanításának hiá
nya, ezáltal egy hivatalosnak elfogadott nemzeti kisebbségi ideológia közvetítésének 
elmaradása, ami nélkül nem teljes a közösségi integráció és az identitásstruktúra.

A magyar nemzeti hősök listáját Petőfi Sándor vezeti 19 százalékkal, őt követi 
Szent István 17, Mátyás király és Kossuth 13-13 százalékkal. Hunyadi János és a 
Rákócziak, valamint Széchenyi kaptak 3-4 százalékot a válaszolók közül, Árpád és 
Attila pedig ugyancsak említésre méltó arányban volta megnevezve. Más erdélyi 
fejedelmek még 2 százalékot sem kaptak összesen. Regionális elemzésben több he
lyi jellegzetesség felszínre kerül: a Bánságban nem jellemző a hun-magyar rokon
ságba vetett hit és Attila tisztelete, míg Dózsát -  érthető módon -  szinte csak itt 
tartják élvonalbeli nemzeti hősnek. Székelyfóldön kedveltebb Petőfi, Árpád és 
megjelenik Gábor Áron, különösen Kovászna megyében, az ottani 1848-as székely 
szabadságharc emlékére. A belső erdélyiek körében viszonylag kedveltebbek a 
Rákócziak és általában az erdélyi fejedelmek. Partiumban a korai királyok, Szent 
István és Szent László kedveltsége átlagon felüli (lásd a 7. mellékletet)

Az értelmiség preferenciái rendszerint eltérnek az átlagtól. A lista élére Szent Ist
ván kerül 22 százalékkal, őt követik Kossuth 15 százalékkal, Mátyás király 14 szá
zalékkal, majd Árpád 11, Petőfi, 10, Hunyadi 7 és Attila következik 5 százalékkal. 
Az értelmiség nemzeti hőslistája még inkább aláhúzza az erdélyiek kultúrnemzeti 
identitáskomponensének archaikus vonásait: Attila hun király, Árpád és Szent Ist
ván, mint honfoglaló és honalapító jelentős szerepet kap, míg Magyarországon az 
értelmiségiek válaszaiból 1989-ben inkább újkori-jelenkori személyek kerülnek 
élőtérbe, mint Illyés Gyula, Ady, Széchenyi (Csepeli 1992: 147-154). Nem beszélve

14 Románul: Crisana-Maramures
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arról, hogy aggasztó, hogy az értelmiségiek inkább hisznek a hun-magyar kontinui
tás legendájában, mint az alacsonyabb iskolázottságúak. (Az erdélyiek identitásának 
archaikus vonásairól lásd még Veres 1997: 49-50.)

Az 1996-es Kolozs és Kovászna megyei kutatás alkalmával külön érdeklődtünk a 
szimbólumértékű kulturális személyiségek iránt. Az első helyre ugyancsak Petőfi 
került, de jóval nagyobb arányban, 44 százalékkal, míg a következők erdélyiek vol
tak: Sütő András (32%), Kányádi Sándor (21%). Ez a leosztás azt jelöli, hogy a ro
mániai magyarok a magyar kultúrát egységesnek tekintik, de kulturális téren van egy 
másodlagos szint, ahol felszínre kerülnek a kisebbségi sajátosságok. E sajátosság 
kialakulásának alapjait a romániai magyar irodalomoktatásban kell keresni, amely
nek meghatározó szerepe van az identitás kialakításában: a magyar irodalmat -  kü
lönösen a XX. századit — „Erdély-centrikusan” tanítják. A történelmi tudat terén 
nem figyelhetjük meg ezt a sajátosságot, az erdélyi fejedelmek és személyiségek alig 
kapnak néhány százalékot a „toplistán”, mivel az utóbbi egy-két év kivételével nem 
volt saját történelemoktatás Erdélyben, ezért a magyarok történelmi tudata ad-hoc 
módon alakult, romantikus történelmi regények vagy múlt századi romantikus ere
dethistóriák hatására, amikben a modern kori történelemnek vajmi kevés szerep ju 
tott. A saját történelem oktatása nem feltétlenül „erősebb” nemzettudatot alakít ki, 
vagy teszi nacionalistábbá a magyarokat, hanem inkább korszerű szemléletet és 
olyan tudáson alapuló biztonságérzetet kellene adnia, amely alapján az egészséges 
történelmi önkritika is helyet kap a közösségről való gondolkodásban.

A szimbolikus univerzum fontos része a nemzeti ünnepek tisztelete, átélése, az 
ünnepek „forgatókönyvének” ismerete és -  egyeseknek -  az ünnepi programokon 
való részvétel. Több román és magyar, aktuális és régi nemzeti ünnep időpontja 
kapcsán megkérdeztük, mennyire fontos számára az a nap. Mind Csepeli-Örkény 
(1998), mind pedig Culic (1999) tanulmányában ismertették az ünnepekhez való 
viszonyulás alaptendenciáit. Ezek kiegészítéseképpen elmondható, hogy az 1996-os 
helyi kutatás eredményei szerint fontosabbnak számítanak a vallási ünnepek -  külö
nösen a karácsony mint a nemzeti ünnepek. Másrészt, mivel akkor nyílt kérdéssel 
és interjúkkal is kutattuk a nemzeti ünnepek fontosságát, kiderült, hogy augusztus 
20-át, Szent István király napját nem tartják számukra széles körben ünnepnek, és 
aznem mérhető március 15-éhöz. Viszont ha rákérdeztünk konkrétan, viszonylag 
sokan „elég fontosnak” találták, mivel tudtak róla a magyarországi tévéadókból. Az 
ünnep ismerete azonban nem tekinthető azonosnak annak megtartásával. A decem
ber 1 -vel való azonosulást pedig nem csupán az nehezíti, hogy az román nemzeti 
ünnep, hanem mert sokan úgy érzik, hogy az valahogy ellenük szólt, hisz 1918-ban a 
december elsejei Gyulafehérvári román Nemzeti gyűlésen Erdélyt Magyarországról 
„választották” le és kikiáltották a Romániával való egyesülést. Ebből a szempontból 
szerencsésebb lenne a május 1 0 -e, mint nemzeti ünnep, könnyebb lenne konszenzust 
teremteni ennek kapcsán, mint a december elsejével. Addig, amíg a románok köré
ben nem lényegesek az eltérések rétegződés szerint, a magyarok esetén szignifikáns 
különbségek vannak.



Szociológiai Szemle 2000/4. 73

7. táblázat Az erdélyi magyarok viszonyulása ünnepnapokhoz rétegenként 
(elég fontos és nagyon fontos válaszok)

Rétegek/Ünnepnapok Dec. 1 Március 15 Aug. 20 Május 1 Május 10
Vezetők 25 100 97 25 21
Értelmiségiek 15 89 77 24 12
Nem fizikai dolgozók 15 84 67 29 6
Kisiparosok 18 76 65 30 9
Munkások 25 80 56 36 12
Gazdák 14 71 58 38 6
Összesen 20 80 63 30 10

Megfigyelhető, hogy a magyar nemzeti ünnepek az értelmiségiek számára fontosab
bak, majd a fontosság mértéke a státuszhelyzettel egyenesen arányosan csökkent. A 
román nemzeti ünnepek esetén -  különösen a december elseje esetében -  a vezetők 
és a munkások kiemelkednek az ünnepnap fontossága tekintetében, míg az értelmi
ségiek, a nem fizikai dolgozók a mezőgazdaságban dolgozókkal egyetemben kevés
bé tartják fontosnak a többieknél. A két román nemzeti ünnepet románok esetén is a 
magasabb státuszban lévők tartják fontosabbnak a többinél.

A nemzetközi sportversenyeken résztvevő országos válogatottak is nemzeti szim
bólumértékre tettek szert a 20. század második felében. Azoktól az erdélyi magya
roktól, akiket érdekel a sport, megkérdeztük, hogy egy román-magyar nemzeti válo
gatott mérkőzésen (abban sportágban, amelyet a megkérdezett leginkább kedvel) 
kinek drukkolna. 799 érvényes válaszból 89 százalék a magyaroknak, 11 százalék a 
románoknak drukkolna. Látható, hogy amikor egy állásfoglalás átcsúszik a nemzeti 
szimbolika szférájába, akkor az erdélyi magyarok kultúrnemzeti azonosulása kerül 
előtérbe.

Nemzeti „karakter” és ellenségkép

G. W. Allport hangsúlyozza, hogy az etnikai sztereotípiák sajátos altípust képeznek 
a sztereotípiák között. Egy etnikai vagy nemzeti csoport tagjai jellemző módon val
lanak bizonyos sztereotípiákat bizonyos, velük valamilyen kapcsolatban levő másik 
etnikai vagy nemzeti csoport tagjairól. Ha két csoport között konfliktus van, rend
szerint negatív elemeket tartalmaznak másik csoportról alkotott, úgynevezett 
heterosztereotípiák. A saját csoportról alkotott sztereotípiák rendszerint pozitív ele
mekből állnak, kivételt képeznek azok az etnikai kisebbségi csoportok, amelyek 
tömegkommunikációs alárendeltségben vagy kiszolgáltatottságban lévén átveszik a 
referenciacsoport néhány rájuk vonatkozó negatív sztereotip nézetét. Ezekben az 
esetekben az úgynevezett önutálat, azaz a saját csoporttal való szembefordulás, an
nak megtagadása is megtörténhet. Más esetben a kiszolgáltatott alárendeltségi hely
zet és a diszkriminációk a nemzeti-etnikai autosztereotípia megerősítését szolgálják 
(Allport 1977). Egyes szerzők, így Csepeli is a nemzeti autosztereotípiák vizsgálata
kor nemzetkarakterről beszélnek. Tekintve, hogy a komplex társadalmakban egy 
nemzeti csoportnak nincsenek egyértelmű sajátságos jellegzetességei, a felsorolt 
tulajdonságok csak projektív módon tulajdoníthatók a csoportra jellemzőnek, és
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nincs érvényük a csoport tagjaira, ezért jobbnak látom a nemzeti autosztereotípia 
semlegesebb fogalmát használni.

A továbbiakban a nemzeti autó- és heterosztereotípiák tulajdonításának sajátossá
gait elemezzük. A megkérdezetteket megkérték, hogy mondják meg szerintük, a 
románok, illetve a magyarok hány százalékát jellemzik a különböző tulajdonságok. 
Ebben az esetben a szemantikus differenciáló skála zárt változatának jelzőit hasz
náljuk: erőszakos, intelligens, lusta, önző, segítőkész, tehetetlen, toleráns, verseny- 
szellemű. A vizsgálatban nyílt kérdésekkel is elemeztük a sztereotipizálást, de ezek
ről később szólunk.

A jellemzőkre adott százalékos értékek egyszerű eloszlása nem alkalmas az elem
zésre, csupán átlagértékeket számolva.

8. táblázat
Etnikai sztereotípiák tulajdonítása Erdélyben (százalék-értékek átlaga)

Jelző Románokra adott jellemzők átlaga Erdélyi magyarokra adott jellemzők
Románok Magyarok Románok Magyarok

Agresszív 26 43 49 32
Intelligens 60 41 46 56
Lusta 44 49 30 25
Önző 39 45 56 37
Segítőkész 55 43 51 54
Tehetetlen 27 39 27 28
Toleráns 56 36 31 50
Versenyszellemű 53 40 51 54

Ezzel a módszerrel elemezve a válaszokat elmondható, hogy általában megfigyel
hető a csoportokra jellem ző etnocentrikus szemlélet, ám ezzel a módszerrel -  hogy a 
csoport csupán egy részét is lehetett minősíteni -  a negatív, kritikus tulajdonságok 
egy részét saját csoportjuk jelentős részére is jellemzőnek tartották, különösen a ro
mánok, akik szerint 44 százalékuk lusta és 39 százalékuk tehetetlen. A magyarok 
kevésbé kritikusak önmagukkal, annál nagyobb mértékben tulajdonítanak viszont 
negatív tulajdonságokat a románoknak. Úgy tűnik, hogy -  ha a Csepeli és társai által 
használt erkölcsi és teljesítőkészségbeli csoportosításokat elfogadjuk - ,  a románok 
az erdélyi magyarokat inkább erkölcsileg marasztalják el (erőszakos, önző), a ma
gyarok a románokat a teljesítőkészség terén látják viszonylag gyengébbnek (lusta, 
tehetetlen). Az a tény, hogy Románia a gazdasági teljesítmények és az életszínvonal 
terén Magyarország mögött van a romániai magyarok többsége szerint valószínűleg 
a románok alacsonyabb teljesítőkészségével magyarázható, szubjektíve pedig szá
mukra a magyarországi teljesítmények az összes magyar érdemét képezik. Ez a tény 
a romániai magyarok önképének pozitív töltetét erősíti.

Ennél érdekesebbek a sokdimenziós skálázás ALSCAL módszerével kapott 
eredmények13. Először a romániai magyarok sztereotip románságképét vizsgáljuk.

13 A távolságmátrixok értékeit a változók értékei közötti euklidészi távolságként számítottam, 
a százalékos értékek egy 10 értékű intervallumskálán voltak rögzítve, 0 és 100 százalék kö
zött. A nem válaszolók hiányzó adatként maradtak, mert számuk nagy volt és nagyot torzí
tottak volna. De így is maradt az elemzésben mintegy 800 adatunk.
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Az eljárás 20 iteráció után az alábbi értékeket alakította ki:
A Stress változó értéke 0,01742, az RSQ = 0,99897 A kétdimenziós mezőben a 

tulajdonságok elhelyezkedése a 8 . mellékletben tekinthető meg.
Az eljárás jól elhelyezte a tulajdonságokat a kétdimenziós mezőben. A bal felső 

sarokban találhatók a pozitív tulajdonságok, a jobb felső sarokban találhatók a nega
tív tulajdonságok. A tehetetlenség egyedül a jobb alsó sarok irányában helyezkedik 
el. A vízszintes tengely egy pozitív-negatív morális értékítéletet foglal magába, a 
függőleges tengely pedig valamiféle motivációs teljesítőkészség dimenzió. Ezért 
lehet a tehetetlenségnek annyira eltérő, alacsony értéke. A románok pozitív tulajdon
ságai negatív előjellel jelennek meg, tehát kevesen jellemezhetők, míg a negatív 
tulajdonságok annál inkább jellemzőek.

Az alábbiakban a romániai magyarok sztereotip önképének sajátosságait vizsgál
juk  meg ugyanazzal a módszerrel. Az adatok úgy illeszkedtek, hogy az ALSCAL 3 
iteráció után megállóit (Stress = ,04343 RSQ = ,99215).

3. ábra

MDS - Derivált stimulus konfiguráció a magyarok önképéről 
Eucliüészi távolság-modcll

versenyszellemű

intelligens

agresszív

önző

segítőkész

tehetetlen

toleráns

- 2,0  - 1,5 - 1,0 -,5 0,0  ,5 1,0 1,5 2,0

Dimenzió 1

Úgy tűnik, hogy a romániai magyarok önképe nagyon pozitív, ezt már az átlagérté
kekből tudjuk. Van egy kisebb csoport, amely szerint a magyarok eléggé agresszí
vek, önzőek. Következésképpen szerintük nem is lehetnek toleránsak és segítőké
szek, ezért ezek az értékek az előbbiekhez képest ellentétes értékmezőben vannak. 
Amúgy a pozitív tulajdonságok a baloldali, a negatívak a jobboldali mezőben cso
portosulnak. A vízszintes tengely fordított, tehát a magas arányt mutatók vannak a 
negatív mezőben , a tengely az erkölcsi magatartással kapcsolatost. A másik tengely 
is fordított, az az akciókészséggel kapcsolatos. Tehát a magyarok eléggé tehetetlen
nek és jámbornak, toleránsnak tartják magukat, ezért nyertek teret fölöttük a romá
nok az elmúlt 2 0 0  évben.
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A népesség társadalmi összetétele szerint több tulajdonság esetén nem lényegesek 
az eltérések. A román válaszolók körében az értelmiségiek a románok 40 százalékát 
látja egoistának, míg a mezőgazdaságban dolgozók csupán a 29 százalékát. Az ön
kritikus szellem növekedik a társadalmi státusszal a románoknál, míg ugyanakkor a 
magyarokkal engedékenyebbek a negatív teljesítőkészség terén: az értelmiségiek 2 2  

százalékát látja tehetetlennek, 25 százalékát pedig lustának a magyarok közül, a me
zőgazdaságban dolgozók körében ezek az arányok elérik a 35, illetve a 42 százalé
kot, a munkások pedig mintegy 7 százalékkal kevesebb arányban látják a magyaro
kat segítőkésznek. Egy területen érvényesül az ideológia a román értelmiségiek ön
képében: átlagosan kevésbé látják erőszakosnak magukat, és jóval többjüket tole
ránsnak, mint az alacsonyabb státuszúak. különösképpen a munkásokhoz képest, 
akik szerint a románok 51 százaléka toleráns, az értelmiségiek szerint viszont 67 
százalék az átlagérték. A többi tulajdonság terén nem szignifikánsak az eltérések.

A magyar válaszolók körében a románok negatív erkölcsi tulajdonságainak terén 
vannak eltérések, az értelmiségiek mintegy 1 0  százalékkal kevesebb románról állít
ják  átlagosan, hogy agresszívek és önzők mind a munkásokhoz, mind pedig a mező
gazdászokhoz képest. A munkások mintegy 8  százalékkal nagyobb arányban látják 
versenyszelleműnek a románokat, mint az értelmiségiek (szerintük csupán 34%). 
Akárcsak a románok körében, az erdélyi magyaroknál is az értelmiség toleránsabb
nak és kevésbé erőszakosnak látja a saját nemzetiségét, mint az alacsonyabb státu
szúak. Úgy tűnik, hogy a „mi békés nép vagyunk, és mások bántanak minket és erő
szakoskodnak” ideológiai szólamot egyik nép körében sem tették megfelelő arány
ban magukévá az alacsonyabb képzettségűek és státuszúak az értelmiséghez és a 
vezetőkhöz képest. Az általános hipotézis tehát ebben a vonatkozásban is beigazoló
dik, ugyanis a kutúrnemzeti kritériumok szerint körülhatárolt nyelvi csoportok szte
reotipjellemzésében az értelmiség inkább vall etnocentrikus nézeteket, mint a fizikai 
foglalkozásúak.

A nemzeti csoport dimenzióinak percepciója és jövőképe

A kisebbségi nemzeti csoportok, de gyakran a többségiek közösségi identitásában is 
fontos szerepe van a csoportok létszámának és demográfiai folyamatainak. A romá
niai magyarok létszámával kapcsolatban nincs konszenzus a magyarok között sem. 
E kérdés sajátos módon a kultúrnemzeti aspektushoz kötődik, hiszen az állampol
gárok számáról viszonylag megbízható hivatalos kimutatások állanak rendelkezé
sünkre. A szakemberek egy része elfogadja reálisnak az 1992-es román népszámlá
lás eredményeit, miszerint közel 1,64 millió magyar anyanyelvű és valamivel keve
sebb magyar nemzetiségű személy él Romániában, Erdélyben pedig ennek több, 
mint 98 százaléka. Ezt az értéket sokan, különösen a nacionalisták elutasítják, és a 
kétmilliót vagy 2 , 2  milliót tekintik reálisnak.

Alaposabb demográfiai elemzésekkel kimutatható, hogy a kivándorlás és a ro
mánsághoz való asszimiláció hatása annyira nagyarányú volt a 80-as években a ma
gyarok körében, hogy -  optimista számítások szerint is -  a magyarsághoz valami
ként kapcsolódó lakosság száma Romániában nem haladja meg az 1,7 milliót (Veres 
2000). Egymással feszült viszonyban levő közösségek esetén felléphet az úgyneve
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zett demográfiai stressz, miszerint a másik közösség méretét felülértékelik és így 
nagyobb veszélyként állítják be, mint a valóságban. Az erdélyi román-magyar vi
szony kontextusában nincs szó erről, inkább egy másfajta „ideológiai versenyről” 
beszélhetünk, „mi többen vagyunk a valóságban mint gondolják”, vagy egyszerűen, 
főleg román részen „mi nagyon sokan vagyunk, ők kevesen, mit akarnak?” Eszak- 
Erdélyben, ahol erősebbek a románok körében a magyarellenes attitűdök, a magya
rok számát nagyobb arányban értékelték felül mint máshol.

A magyarok számára vonatkozó adatokat négy kategóriába csoportosítottuk az
1,5 millió alatti értékeket alulértékeltnek tekintettük, 1,51 és 1,8 millió közötti érté
keket viszonylag reálisnak tekintettük, 1.81 és 2 . 2  millió között felülértékelt ideoló
giai értéknek tekintettük, végül a 2 , 2 1  milliós létszám fölötti értékeket a nagyon fe
lülértékelt kategóriába soroltuk. Viszonylag reális értékeket csupán a magyarok 8 , és 
a románok 2,5 százaléka mondott, a magyarok esetén többnyire felülértékelték a 
saját közösségük létszámát, a legtöbben (35%) ezen belül is az alsó, úgynevezett 
ideológiai létszámot jelölték meg, amelyet a kétmilliós létszám képvisel.

Rétegek szerint két tendencia érvényesül. A legfontosabb az, hogy a magasabb 
iskolai végzettséggel rendelkező rétegek nagyobb arányban tudtak válaszolni: az 
értelmiségiek 95 százaléka és a mezőgazdászok 61 százaléka tudott válaszolni, ám a 
válaszolások aránya nem azt jelenti, hogy a „helyes” választ adták. Ugyanis a de 
facto helyes válasz ideológiailag helytelen, az RMDSZ-vezetők jelentős része nem 
fogadta el az 1992-es népszámlálás eredményeit. Az értelmiségiek 15 százaléka a 
ténylegesen helyes létszámot adta meg, a legnagyobb részük viszont -  38 százalék -  
az „ideológiailag helyes”, kétmillió körüli értéket jelölte meg. A vezetők közül érté
kelik alul a legtöbben a magyarság számát, ezek között vannak a „riogatok”, a vész
harangot húzó közösségi vezetők a magyarság sorsával kapcsolatban. Általában a 
felülértékelések aránya nagyon magas minden magyar társadalmi réteg körében, és a 
válaszolók körén belül még emelkedik is az alacsonyabb státuszúak között. Úgy 
tűnik, hogy a közösség számára vonatkozó ideológiai diskurzusok a lakosság min
den rétegéhez eljutottak.

9. táblázat
Magyarok számának becslése Erdélyben rétegek szerint, százalékban*

Réteg Alulértékeli Viszonylag eltalálja Felülértékeli
Románok Magyarok Románok Magyarok Románok Magyarok

Vezetők 56 29 0 8 25 63

Értelmiségi 52 23 2 15 24 57

Nem fizikai dóig. 30 15 2 8 23 65

Kisiparos 33 19 11 4 6 62

Gazda 11 13 0 0 16 49

Munkás 33 18 1 7 19 57

Összesen 32 17 2.5 8 20 59

*A sor szerinti összegek különbsége (nemzetiségenként) 100 százalékig a „nem tudom” vála
szokat tömöríti. Nem tudott válaszolni a románok 45 százaléka és a magyarok 16 százaléka.
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A románok erdélyi létszámára adott válaszokat a következő módon csoportosítottuk: 
4,1 millióig alulértékelték, 4,2 és 6,5 millió között viszonylag eltalálták, 6 , 6  millió 
fölött pedig túlértékelték. A reális érték 5,5 millió körül van. Megállapítható, hogy a 
románok erdélyi létszáma nem képezi különösképpen ideológiai viták kérdését 
egyik közösség esetében sem.

A románok számát a magyarok kiegyensúlyozott arányban értékelik alul, reálisan, 
illetve felül. Jóval többen jelölik meg a relatíve reális értéket a magasabb státuszúak 
körében, mint a többiek esetén, tehát az iskolázottság hatása inkább annak tényleges 
tudásával, mint ideológiai telítettségével érvényesül itt. A mezőgazdaságban dolgo
zó magyarok közül csupán 33 százaléka tudta megjelölni, ennek is a többsége alul
értékelte a románok létszámát. A románok számára nem annyira lényeges kérdés 
egyik közösség létszáma sem, amit jól mutat a „nem tudom” válaszok 45 százalék 
körüli aránya mindkét esetben. A románok is, akárcsak a magyarok, saját közössé
gük létszámát hajlamosak felülértékelni, akárcsak a magyarok a saját számukat, vi
szont kisebb mértékben, és számukra nincs akkora tétje.

10. táblázat
A románok számának becslése Erdélyben rétegek szerint, százalékban*

Réteg Alulértékeli Viszonyla g eltalálja Felülértékeli
Románok Magyarok Románok Magyarok Románok Magvarok

Vezetők 9 29 31 37 37 25
Értelmiségi 7 24 31 39 44 23
Nem fizikai dóig. 9 24 20 33 25 20
Kisiparos 11 28 17 25 22 21
Gazda 0 21 5 7 21 5
Munkás 9 29 20 24 23 18
Összesen 9 25 20 27 26 29

A közösségi identitás fontos komponense, hogy a közösség jövőjét, megmaradását 
miként látják. Megkérdeztük, hogyan látják a magyarok, románok és a cigányok 
számának alakulását Erdélyben a következő száz évben (lásd a mellékletet).

11. táblázat
Az erdélyi etnikumok számának alakulása a következő 100 évben

Alminta Csökken v. eltűnik Stabilizálódik (Stagnál) Nő a számuk
Román Magyar Cigány Román Magyar Cigány Román Magyar Cigány

Román
válaszolók

18 18 7 32 38 9 48 30 72

Magyar
válaszolók

15 62 5 25 12 6 55 II 84

A románok számát illetően nincsenek lényeges eltérések, a magyarok közül 7 szá
zalékkal többen válaszolták, hogy nőni fog a számuk, mint a románok, de mindkét 
esetben ezek zöme (80%) a „mérsékelten nő” válaszlehetőséget jelölte meg. A ma
gyarok saját közösségük számának alakulásában meglehetősen pesszimista, 62 szá
zalékuk szerint csökkenni fog vagy, eltűnik a magyarság. Az eltűnést csupán 2 szá
zalék alatt válaszolták, 17 százalékuk szerint jelentősen csökkenni fog. A legtöbben
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a valóban legvalószínűbb, „mérsékelten csökkenni fog” lehetőséget jelölték meg 
(44%). A román válaszolók zömének elképzelése szerint a magyarok száma stabili
zálódik vagy kis mértékben nőni fog.

A cigányok számának alakulását mindkét nemzetiség képviselői felfelé ívelőnek 
látják, a magyaroknál 84 százalék úgy gondolja, hogy emelkedni fog. Úgy tűnik, 
hogy a magyarok inkább veszélyeztetve érzik saját helyzetüket a cigányok számának 
növekedésétől, mint a többségi románok, ami valószínűleg a kisebbségi helyzet 
egyik következménye.

A társadalmi struktúrában elfoglalt hely szerint a magyarok annál pesszimistáb
bak a saját létszámuk alakulását illetően, minél magasabb státuszban vannak: míg a 
vezetők 75, az értelmiségiek 72 százaléka csökkenni látja a magyarságot, addig a 
munkások nem több, mint 54 százaléka látja ezt. Itt két tényező érvényesül: ha nem 
is fogadják el manifeszt módon a műveltebb rétegek a magyarok jelenleg ismert lét
számát Erdélyben, ismerik azt, és a csökkenő tendenciát tudomásul veszik. Ugyan
akkor a kérdéshez való ideologikus viszonyulás is növeli a pesszimista vélemények 
számát, ezt jól mutatja, hogy a vezetők több, mint 2 0  százaléka szerint jelentősen 
csökkenni fog a magyarok száma, míg a mezőgazdászok 16 százaléka gondolja így, 
habár a jelentős csökkenés nem annyira valószínű, mint az enyhe csökkenési ten
dencia. A románok számát illetően nem szignifikánsak az eltérések a társadalmi ré
teghelyzet szerint. Ebben az alfejezetben is igazolódik az általános hipotézis, hiszen 
a magyarok körében -  ahol releváns a csoportok nagyságának létszáma -  a réteg- 
helyzet szerinti összefüggések szignifikánsak, míg a románok esetében úgy tűnik, 
nincs ideológiailag megalapozott tétje a kérdésnek, és nem is szignifikáns az össze
függés a réteghelyzettel.

K ise b b sé g i id e n titá s  és az  R M D S Z

A romániai magyarok közösségi identitása esetében van még egy fontos dimenzió, 
amely kapcsolatban áll a kisebbségi tudattal. A bevezetőben láttuk, hogy egy ki
sebbségi csoport esetében akkor beszélünk nemzeti kisebbségről, amikor az bizo
nyos feltételeknek eleget tesz. E feltételek egyike arra vonatkozik, hogy a romániai 
magyarság számára melyik az a politikai entitás, amellyel leginkább azonosul és 
amely az identitás fő ideológiai megalapozója. Megfigyeléseink szerint ebben az 
esetben egyértelműen az RMDSZ-ről van szó, és ebben nem konkurál vele sem a 
magyar, sem a román állam kormánya. Ez több módon igazolódik: egyrészt, a meg
kérdezettek 91 százaléka az utolsó képviselőházi választásokon az RMDSZ listájára 
szavazott. Az RMDSZ tevékenységeivel és célkitűzéseivel szembeni attitűdök csu
pán 2  százaléka egyértelműen negatív és elutasító -  „egyáltalán nem értek egyet 
ezekkel” - ,  a többiek valamilyen mértékben egyetértenek.

A kisebbségi tudat másik „erőforrása” az, hogy 75 százalék szerint a románok 
konfliktusban állnak a magyarokkal (ezt a románok többsége nem vallja), a konf
liktus tudata pedig erősíti a közösségi identitást, kohéziót. Az 1996-os Kolozs- 
Kovászna megyei vizsgálat alkalmával módunkban állt kutatni a lehetséges konf
liktus-megoldási módokat. A megoldásmódok közül kiemelkedik a „román állam 
tegyen eleget az RMDSZ követeléseinek” válaszlehetőség, szemben a magyar kor
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mány erélyesebb fellépésével, amit viszonylag kevesen választották. Az „RMDSZ 
mondjon le túlzott követeléseiről” opció sorrendben a második, de háromszor keve
sebben választották az első opciónál, amikor az RMDSZ követeléseivel azonosultak 
a válaszolók (Veres 1997: 23-25).

Társadalmi réteghelyzet szerint érthető módon lényeges különbségek vannak az 
RMDSZ céljaival és tevékenységeivel való azonosulás terén. Minél magasabb stá
tuszban van valaki, annál nagyobb mértékben azonosul az RMDSZ-el és inkább 
hajlandó lenne implikálódni, mint az alacsonyabb státuszban levők (lásd a 9. mel
lékletet). Az RMDSZ iránti érdeklődés egyik társadalmi réteg körében sem süllyed 
50 százalék alá, habár itt az iskolázottsági szint nagy szerepet játszik. Látható tehát, 
hogy ezen aspektus szerint is konfirmálódik a keret-hipotézisünk, mert a RMDSZ-el 
való azonosulás a kultúrnemzeti identitás egy sajátos aspektusa, hiszen a RMDSZ 
elfogadása éppen a magyar kultúrnemzethez való tartozást biztosítja, ez mind a 
programjában, mind pedig a tevékenységeiben is benne foglaltatik, azzal együtt, 
hogy kiveszi a részét a román politikai életből is.

Ö sszeg zés

Az általános hipotézis — miszerint minél magasabb státuszhelyzetben van valaki, 
annál inkább a közösségi identitás kultúrnemzeti komponense kerül előtérbe -  be
igazolódni látszik. Mivel az erdélyi magyarok esetében a kultúmemzeti identitás
komponens elsősorban magyarságtudatot jelent, így az válik nyilvánvalóvá, hogy a 
kisebbségi helyzet ellenére a román iskolarendszer lehetővé teszi a magyar értelmi
ség „magyar kultúmemzeti” szocializációját, hiszen az értelmiségképzésben döntő 
szerepet az oktatási rendszer játszik, a család szerepe kisebb, az első generációsok 
körében pedig ez utóbbi szerepéről aligha beszélhetünk.

Habár a kultúmemzeti identitáskomponens a magasabb iskolázottsági szinttel áll 
összefüggésben, a réteghelyzet szerinti elemzés még felszínre hoz némi specifikus 
eltérést az ugyanazon átlagos iskolázottsággal rendelkezőkön belül. A magyar ki
sebbségi vezetők szemben az értelmiségiekkel -  feltehetően, mert bizonyos helyze
tekben az államot képviselik, vagy a gazdasági vezetők, akik az előbbiekkel gyakran 
szoros kapcsolatban állanak -  inkább azonosulnak a román állam felségjegyeivel és 
kognitív szempontból Romániával mint hazájukkal,.

Az államnemzeti identitáskomponens csökkent szerepe nem csupán a magyar ki
sebbségi, hanem a román, többségi értelmiségiek körében is megfigyelhető. Ez arra 
utal, hogy nem valami sajátos ok -  például gyakrabban lettek volna etnikailag diszk- 
riminálva -  erősíti a kultúmemzeti tudat-elemeket, hanem valóban a nemzeti ideoló
gia magasabb szintű ismereteit mutatja, ami jószerével tartalmaz etnocentrikus ele
meket.

A heteroidentifikáció kapcsán elmondható, hogy a „másik képe”, mint ellenség
kép túlnyomóan negatív tulajdonságokkal van jellemezve, az értelmiség viszont ke
vésbé negatívnak látja a románok és a magyarok esetében is. A románok önképe 
kritikusabb az erdélyi magyarokénál.

Elméletileg vetődik fel, de empirikusan kereshetünk választ arra a kérdésre, hogy 
rétegspecifikusan milyen viszonyban áll közösségi identitás két komponense. Az
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elemzéseink azt mutatják, hogy a magasabb státuszban lévők jobban látják a 
kultúrnemzeti és államnemzeti identitáskomponens közötti ideológiai ellentmondá
sokat mind a magyarok, mind pedig a románok esetében. A magyarok -  különösen 
az értelmiségiek -  ezt úgy próbálják feloldani, hogy gyakorlatilag alig identifikálód
nak a román állampolgársággal, hazájukként is nagyobb arányban jelölték meg Er
délyt. A románok esetében a románsághoz való tartozás kritériumaiként a magasabb 
iskolázottságúak inkább a kultúrnemzeti kritériumokat preferálták. Az alacsonyabb 
státuszban levők nem érzékelik annyira a fent említett ideológiai ellentmondásokat, 
ők harmonikusabban összerakják identitásukat kultúrnemzeti és állampolgári ele
mekből. A románok egyaránt azonosulnak a kultúrnemzeti és államnemzeti kritéri
umokkal is, esetükben a kettő egymásra tevődik. A magyarok eltérő helyzetben van
nak, ők a magyarságtudatuk megléte mellett nagyobb arányban azonosulnak román 
állampolgárságukkal is, mint a magasabb státushelyzetben lévők, emellett kevésbé 
érzékelik az ellentmondásokat is a két identitáskomponens között.

A saját és a másik nemzeti csoportja dimenzióinak percepciója a kisebbségiek 
számára fontosabb, mint a kultúrnemzeti identitáskérdés, a románok számára nem 
tűnik fontosnak. A magyarok létszámukat felülértékelik mind a hazai, mind pedig 
össznemzeti kontextusban, a jövőt illetően viszont meglehetősen pesszimistának 
tűnnek, különösen az értelmiség.
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l.Az identitáskritériumok faktorsúlyai 
A. Magyarok

Component Matrix
Component

1 2

Magyarok között élni 0.158103. 0.698347
Magyar állampolgár -0.1107 0.83235
Mországon szülessen -0.21725 0.744041
Anyanyelve magyar 0.600939 0.068518
Magyar sz. ny. egyházhoz tart. 0.71158 0.199182
Önmagát magyarnak tartsa 0.625893 -0.03155
Egyik szülő magyar 0.611329 0.122805
Erezze magáénak a magyar kultúrát 0.784317 -0.12459
Tisztelje a magyar zászlót 0.712949 0.004002
Extraction Method: Principal Component Analysis.

В. Románok
Component Matrix Component

1 2

Románok között élni 0.222161 0.72767
Román állampolgár 0.068889 0.80157
Romániában szülessen 0.172919 0.800696
Anyanyelve román 0.616123 0.378977
Román sz. ny. egyházhoz tartozzon 0.576886 0.494584
Önmagát románnak tartsa 0.74427 -0.01475
Egyik szülő román 0.590151 0.335297
Erezze magáénak a román kultúrát 0.806415 0.095174
Tisztelje a román zászlót 0.673145 0.191103
Extraction Method: Principal Component Analysis.

2. Érzelmi viszonyulás faktorsúlyai 
Magyarok

Rotált Faktormátrix
Faktor

1 2 3
Könnyíti az életemet 0.654191 0.05292 0.060503
Büszkeség 0.163399 0.699809 -0.04567
Közömbös 0.065966 -0.51258 0.124357
Előny 0.692131 0.063828 -0.01824
Szégyen 0.036344 -0.15743 0.327708
Hátrány -0.43202 0.231135 0.381033
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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3. A klaszterelemzés eredményei a nemzeti azonosulás érzelmi átéléséről

Magyarok -  Dendrogram!!!

terációk
Érzések

0
Num +

könnyíti i - +
előny 4 - +
közömbös 3
szégyen 5 --
hátrány 6
büszkeség 2

10 15 20 25
------ +-------------+------------ +-------------+

+
+

+ I
+ ---+
+

I
I
I

4. A hazafogalom eloszlása regionálisan

Székelyföld T R 26 1 ___________69 ____________
, 1  1

Közép-Erdély И  19 i 7Б

Partium о a  25 | 72
1 1 1 Г ________

Bánát Ш 3 90
—  1 1 1 1 =

0% 20% 40% 60% 80% 100%

□ Ahol él 
EMagyaro.
□ Erdély
□ Románia

5. A szülőföld-fogalom eloszlása regionálisan

□ Erdély
S Románia
□ Székelyt., Partium
□ Népr. zóna, megye 
■ Más *

A „Más" kategória települést vagy az „ahol elek", „ahol születtem" válaszokat tartalmazza.
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6. Nemzeti szimbólumok Erdélyben

Románok* Magyarok**
Szimbólum Aránya Szimbólum Aránya

Zászló(p-s-k) 40 Zászló( p-f-z) 52
Személyiségek 9 Korona 11
Népi hagyományok 5 Szobrok 8
Egyesülés időpontja 4 Turul 5
Címer 4 Népi kultúra 4
Bölényfej, sas 3 Himnusz 3
Himnusz 3 RMDSZ tulipán 3
Egyház, kereszt 2 Templomok 1,5
Más 30 Gulyás 1

Címer 1
Más 10.5

*A megkérdezettek 56 százaléka nem válaszolt. 
**A megkérdezettek 43 százaléka nem válaszolt.

7. Történelmi személyiségek (hősök) Erdélyben

Román válaszolók* Magyar válaszolók**
Román nemzeti hősök Aránya Magyar nemzeti hősök Aránya

Mihai Viteazul 27 Petőfi 19
St. Cél Maré 22 Szent István király 18
Avram láncú 14 Kossuth Lajos 14
Avram I. és Horea 5 Mátyás király 13
Horea Closca és Cr. 4 Árpád, vezérek 4
Más uralkodók 8 Hunyadi János 4
A. I. Cuza 5 Rákócziak 4
Bureb. Decebal, Traian 4 Attila hun király 3
XIX. sz. forradalmár 2 Széchenyi 3
Román királyok 1 Erdélyi fejedelmek 2.5
Mások 8 Dózsa. Gábor Áron 2,5

Zrínyi 2
Horthy Miklós 1
Mások 10

*A megkérdezettek 25 százaléka nem válaszolt.
Más uralkodók: Vlad Tepes, Mirceacel Bátrán.
XIX. sz. forradalmár: Balcescu. Kogalniceanu.T. Vladimirescu.
**A megkérdezettek 33 százaléka nem válaszolt.
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8. A magyarok románságképe MDS modell
stimulus koordináták Dimenziók

1 AGRESSZÍV 1,3847 , 4203
2 INTELLIGENS -1,2296 , 1676
3 LUSTA 1,4944 , 2297
4 ÖNZŐ 1,4123 , 2679
5 SEGÍTŐKÉSZ -1,2870 , 0935
6 TEHETETLEN 0,7961 -1,5170
7 TOLERÁNS -1,3311 , 0153
8 VERSENYSZELL. -1,2398 , 322

MDS - Derivált stimulus konfiguráció a magyarok 
románságképéről

Euklidészi távolság-modell
agresszív

versenyszellemü

segítőkész

önző

lusta

toleráns

tehetetlen

- 1,5 - 1,0 -,5 0,0 .5 1.0 1.5 2,0

Dim ension 1

9. Az RMDSZ céljaival és tevékenységeivel való azonosulás

Érdekel 
és tennék érte

Érdekel, 
de nem fontos...

Közömbös 
és nem ismeri

Nem ért 
egyet

Vezetők 71 25 4 0
Értelmiségi 55 34 8 2
Nem fizikai dóig. 39 43 16 0,5
Kisiparos 37 34 24 4,5
Gazda 30 21 48 0
Munkás 36 29 30 1.3
Összesen 39 33 24 1,5



Csizmady Adrienne

A FŐVÁROSI LAKÓTELEPEK INGATLANPIACI 
HELYZETÉNEK VÁLTOZÁSA 
A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN*

Tanulmányunk a budapesti lakáspiac egy jelentős szegmensét, a lakótelepeket vonja 
vizsgálat alá. Az utóbbi évek gazdasági, társadalmi és politikai változásai a lakótele
pek társadalmi státuszának változásához kapcsolódóan két, egymáshoz kapcsolódó 
hipotézis felállítását is indokolttá teszik. Az egyik szerint a lakótelepi lakások a la
káspiacon folyamatosan lejjebb filtrálódnak, ennek mértékét azonban fékezi, hogy a 
lakásépítések száma minimális. Ez a folyamat azonban az önkormányzati és 
magánlakásépítés esetleges fellendülése után jelentősen felgyorsul. Az ilyen irányú 
változás a lakótelepek jelentős részén azt eredményezheti, hogy megindul, illetve 
erősödik a gettósodás folyamata. Ennek következtében nálunk is egy, a nyugat
európaihoz hasonló lakótelepi problémahalmaz alakulhat ki, amely az üresen álló 
lakások -  Kelet-Európábán eddig példa nélküli -  megjelenésével is együtt járhat.

Valamivel strukturáltabb hipotézis szerint, a megélénkülő lakáspiaci folyamatok 
jelentős -  és újfajta szerkezetű -  népességcseréhez vezettek (vezetnek), ami erőteljes 
hatással van a lakótelepek belső homogenitására és a lakótelepek egymáshoz képesti 
különbségeinek viszonyára. Míg ugyanis a szocialista beruházásban épült lakótele
pekkel kapcsolatban a hatvanas évek második felében -  a Konrád-Szelényi szerző
páros által végzett kutatásokból -  az látszott, hogy a lakótelepi környezet és az oda 
kerülő népesség -  különösen a város többi részéhez képest -  homogén, addig a het
venes-nyolcvanas években a szocialista lakáspolitika gyakorlata már igen érdekes 
változásokat idézett elő. Jóllehet, a lakótelepek épített környezete egyre uniformi- 
záltabbá, egyre homogénebbé vált, a lakáspolitikai gyakorlat egyre heterogénebb 
népességet költöztetett egyes lakótelepekre. Ugyanakkor most, a rendszerváltás utá
ni privatizációs folyamatok elemzése alapján, ismét inkább a lakótelepeken belüli 
homogenizálódási tendenciákra utaló jeleket találunk. Míg a lakótelepen belüli kü
lönbségek csökkennek, addig a lakótelepek közötti különbségek egyre nagyobbá 
válnak. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy míg a lakótelepeken belüli polarizáció csök
ken, addig a lakótelepek közötti polarizáció növekszik. A privatizáció tehát a lakó
telepek esetében is felerősítette azt a polarizációt, ami az egész társadalomban végbe 
ment.

A tanulmány célja tehát az, hogy megvizsgálja, mennyire vannak már jelei a 
slumosodásnak, és melyek azok a lakótelepek, amelyek esetében ennek konkrét ve
szélyével kell számolni. A lakótelepek ingatlanpiaci helyzetét két dimenzióban -  
egyrészt a fővároson belül, másrészt a rendszerváltás előtt épült lakótelepek „lakás
piacán” -  vizsgáljuk meg.

* A tanulmány az OTKA F023366. számú kutatás részeként készült.
Ez úton szeretnék köszönetét mondani Csanádi Gábornak és Ladányi Jánosnak a tanulmány 
elkészítéséhez nyújtott értékes szakmai segítségért.

Szociológiai Szemle 2000/4. 87-105.
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Témaválasztásunk fontosságát az indokolja, hogy 1990-ben Budapesten a népes
ségnek több mint egyharmada élt lakótelepeken, és valószínűnek tartjuk, hogy ez a 
szám az utóbbi tíz évben sem csökkent, hanem kissé még emelkedett is. Ez egyrészt 
annak köszönhető, hogy a rendszerváltás után néhány évig még épültek lakótelepek, 
másrészt pedig annak, hogy a lakásépítés korlátozott mértéke miatt a lakótelepi laká
sok még ma is gyorsan vevőre találnak. A lakáspiac ezen szegmensének a fentieken 
túlmenően még azért is érdekes a helyzete, mert a rendszerváltás után a lakótelep
építés megszűnése mintegy bezárta ezt a lakásosztályt. Ennek következtében a szo
cialista lakáspolitika ezen „produktumait’’ a rendszerváltás utáni változások bizo
nyos részének (pl. újabb hasonló típusú lakótelepek építése) befolyásától mentesen, 
mintegy önmagukban vizsgálhatjuk meg.

Mindkét hipotézisünk vizsgálatához a távfűtéses lakótelepek csoportját használ
juk  fel. Azért esett a választásunk erre a csoportra, mert egyrészt ezek azok a lakó
telepek, amelyek a legnagyobbak -  jelentős számú népességnek nyújtanak otthont -  
és ezeken a legnagyobb annak a veszélye, hogy a lakásépítés beindulása után a 
rosszabb fizikai tulajdonságú lakások üresen maradhatnak. Másrészt itt a legna
gyobb az esélye annak, hogy a szociális problémákkal küzdő népesség aránya je 
lentősen emelkedik. Gondolunk itt elsősorban a díjhátralékosság jelenségéree, hi
szen ezek azok a lakótelepek, ahol a távfűtés magas ára és szabályozhatatlansága 
szociális csapdahelyzetet hoz létre. A fűtés olyan luxust jelent ezekben az esetekben, 
aminek az árát az alacsonyabb társadalmi státuszú csoportok nem képesek megfizet
ni, ugyanakkor a díjhátralékosság elkerülésére szolgáló (és más lakástípusoknál 
több-kevesebb sikerrel működő) technikákat viszont ebben az esetben nem tudják 
alkalmazni. Nincs mód ugyanis a fűtés és a melegvíz használat mennyiségének 
csökkentésére, esetleg más fűtési megoldások használatára. A másik oldalról viszont 
az adósok elleni intézkedések drasztikussága is nagyobb, mint más lakástípusok 
esetében, hiszen mivel a fűtést kikapcsolni nem lehet, ezért a díjhátralékosság elleni 
fellépés egyetlen gyakorlata a pénzbehajtás, kiköltöztetés, esetleg a személyi tulaj
donú lakás elárverezése.

Fenti hipotéziseink teszteléséhez a lakótelepi lakások ingatlanpiaci árait használ
juk fel. Tesszük ezt egyrészt azért, mert a rendszerváltás utáni helyzet leírásához 
még nem áll rendelkezésünkre olyan teljes körű adatfelvétel, mint az 1990-es nép- 
számlálás volt, és mert az ingatlanpiaci ár olyan összefoglaló mutató, mely több di
menzió egyesítésével (városszerkezeti, fizikai, társadalmi) „méri”, hogy mennyire 
kívánatos a lakáspiacon egy adott lakótelepi lakás. Véleményünk szerint a lakás ér
tékét a rendszerváltás után nyugodtan tekinthetjük az egyik igen jól használható 
státuszmérő eszköznek.

A szocialista városterv ezés és lakáspolitika hatása a térbeliség 
és a társadalmi státusz közötti összefüggésre

Általános városszociológiai kérdés, hogy a térbeli elhelyezkedés mennyiben tekint
hető olyan adottságnak, mely más tényezők meghatározó szerepe nyomán alakult ki 
-  és így pusztán egy eredményváltozónak tekintendő, mint a lakás felszereltsége, 
vagy az olvasott könyvek minősége és mennyiben tekinthető olyan dimenziónak,
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amely a társadalmi struktúrában elfoglalt helyet alapvetően meghatározza (Csanádi- 
Ladányi 1992). Ez a kérdés a lakótelepek esetében talán még relevánsabb, hiszen a 
lakótelepek politikai döntés eredményeként jöttek létre, keletkezésük pillanatától 
kezdve fizikailag és társadalmilag is a lakáspolitikai döntések által meghatározottak, 
ennek következtében gyakran heterogének voltak, és az elmúlt évtizedekben mind a 
két dimenzió mentén kisebb-nagyobb mértékben át is alakultak. A lakótelepek tér
beli elhelyezkedését és fizikai megjelenését a szocialista várostervezés és lakáspoli
tika nagymértékben befolyásolta, hiszen a „minél több lakást, minél olcsóbban épí
teni” kényszere nagyrészt behatárolta a felhasználható telkek csoportját, illetve az 
építési technológiát (Preisich 1998). Ezek a fizikai adottságok így külső tényezők 
nyomán alakultak ki, ugyanakkor akarva-akaratlanul is magukban hordoztak bizo
nyos státuszformáló elemeket. A lakótelepek ezért már fizikai jellemzőik -  a város 
terében elfoglalt helyük, építési technológiájuk, nagyságuk stb. -  alapján is külön
böző státuszú csoportokra bonthatók. Korábbi kutatásainkból az már jól látszik, 
hogy a lakótelepek státuszát jelentősen meghatározza az először oda költöztetett 
népesség összetétele és a lakótelep városszerkezeti elhelyezkedése (Csizmady 1996).

A szocialista várostervezés és lakáspolitika időszaka alatt a hatvanas évek végéig 
épülő lakótelepek vizsgálatakor -  mint korábban már említettük a Szelényi-Konrád 
szerzőpáros (1969) a lakótelepek népességének jelentős mértékű homogenizáltságát 
mutatta ki. Az uniformizált környezet mintegy a homogén népességben is megteste
sült. A hetvenes évek lakáspolitikája, a szubvencionált magánlakásépítési formák 
megjelenésével, és ennek ellenpólusaként, pl. a sokgyermekes program beindulásá
val már heterogénebb lakótelepeket „épített”. Jóllehet a környezet uniformizáltsága 
egyre növekedett, a betelepülő népesség homogenitása csökkent. A magasabb státu
szú népesség jelentős részének már nem a lakótelepi tanácsi bérlakás, hanem az 
egyéb magasan szubvencionált lakásépítési formák (családi-, és társasházas 
magánlakásépítés, illetve szövetkezeti lakás) jelentették a lakáskérdés megoldását. 
Ugyanakkor a közepes és az alacsonyabb státuszú rétegek jelentős része kapott taná
csi bérlakást az „új” lakótelepeken. Megnövekedett a lakótelepeken belüli, illetve a 
lakótelepek közötti heterogenitás mértéke is. Ezt a jelenséget támasztották alá az 
1970-es népszámlálás adatai is. A jobb városszerkezeti elhelyezkedésű lakótelepe
ken ugyanis inkább a magas és közepes státuszú népesség kapott lakást -  és itt volt 
jellemző a szövetkezeti lakások megjelenése is -  míg a város külsőbb részein (pl. 
Csepelen) épült lakótelepeken a szocialista lakáspolitika meghirdetett elveiben meg
célzott (alacsony státuszú) rétegek jutottak nagyobb arányban lakáshoz. Voltak 
olyan lakótelepek, melyek már betelepülésük után rögtön „igen rossz hírű” lakótele
pekként szerepeltek a köztudatban (pl. Békásmegyer), és ezek jelentős része máig 
nem került ki ebből a helyzetből. Ezek a lakótelepek általában olyanok voltak, ahol a 
tanácsi bérlakások aránya jelentősen meghaladta a magántulajdonú lakások arányát. 
Mivel a szocialista lakáspolitika gyakorlatának eredményeként a tanácsi bérlakáso
kat az esetek többségében alacsonyabb státuszú lakásra várók kapták meg, mint a 
szövetkezeti, vagy OTP-s lakásokat, ezért azok a lakótelepek, ahol igen jelentős volt 
a tanácsi bérlakások aránya, alacsonyabb státuszú népességnek adtak otthont, mint 
azok, ahol a bérlakás-arány jóval alacsonyabb volt.

A lakótelepek státuszcsökkenése azonban nem csak abban az értelemben volt 
megfigyelhető, hogy az újabb lakótelepek -  az oda költöző népesség összetételét
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véve alapul -  alacsonyabb státuszúak voltak, mint a korábban épültek, hanem abban 
az értelemben is, hogy a korábban épült lakótelepek státusza mintegy „önmagában” 
is csökkent, mivel a magas státuszú családok jelentős része a Ju talm ul” kapott laká
sokat csak mintegy, a társasházas övezethez vezető „ugródeszkaként” használták fel. 
így a magasabb státuszú népesség elköltözésével, ezen lakótelepek státusza is né
mileg csökkent. További státuszcsökkentő tényezőt a nyolcvanas években megjele
nő, „feljavított” lakótelepek jelentették. Ezekről általánosságban az mondható el, 
hogy a lakások szobaszámát és a házak esztétikai megjelenését tekintve klasszisok
kal a hetvenes évek közepének lakótelepei fölé kerültek. A változatosság azonban 
nem ellensúlyozhatta az építőanyagok silányságát, és a kivitelezés alacsony színvo
nalát. Ezeket a lakótelepeket két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyikbe azok a la
kótelepek tartoznak, amelyek megjelenésükben is túlságosan lakótelepszerűek, túl 
nagy alapterületüek. túl nagy a magas házak aránya, környezetüktől túlságosan izo
láltak (pl. Káposztásmegyer, Havanna), magas tanácsi bérlakás aránnyal jelentős 
népességnek nyújtanak otthont. A másik csoporthoz azok a lakótelepek tartoznak, 
melyek gyakran csak kisebb lélekszámúnk, ennél fogva illeszkednek jobban a kör
nyezetükhöz. Ezeken a lakótelepeken igen magas a személyi tulajdonú lakások 
aránya.

Összefoglalóan tehát elmondhatjuk, hogy a lakótelepek első „betelepítésekor” ki
alakult státusza jelentősen befolyásolta a lakótelep státuszának további alakulását. 
Ennek az az oka. hogy a státusz kialakulásáért felelős -  főleg fizikai -  tényezők je 
lentős részében a későbbi évtizedek során nem történt változás. A lakótelepek státu
szát jelentősen befolyásolják a lakótelep fizikai jellemzői, a városközponttól való 
távolsága, a közlekedési ellátottsága, az elzártságának a mértéke (jobb környékektől 
való távolsága), a lakások nagyság szerinti összetétele, a fenntartási költségek mér
téke, a lakhatási költségek szubvenciótartalma, a lakások tulajdonviszony szerinti 
összetétele, és az ehhez szorosan kapcsolódó lakás-kiutalási politika.

A négy évtizeden át épült fővárosi lakótelepek státusza -  mind a lakótelepek la
káspiaci csoportján belül, mind pedig a főváros lakáspiacán belül -  folyamatos vál
tozásban volt. A fővárosi lakáspiacon belül a rendszerváltásig folyamatosan jelentek 
meg a kedvezőbb családiházas és társasházas konstrukciók. A lakótelepek „lakáspi
acán” belül pedig az új, jobb lakótelepek megjelenése folyamatosan hozzájárult ah
hoz, hogy a régi lakótelepek státuszát kisebb-nagyebb mértékben csökkentse. Ez 
egészen a kilencvenes évek elejéig folytatódott, amikor is a lakótelep „utánpótlás” 
megszűnt és visszaesett az önkormányzati és magán lakásépítés is. A rendszerváltás 
után ugyanis a korábbi értelemben vett lakótelep nem épült többé. Helyüket az ún. 
lakóparkok váltották fel. melyek megjelenésükben és a megcélzott csoportok társa
dalmi összetételében sem jelentik a lakótelepi lakásforma továbbélését, hanem egy 
egészen más típusú forma megjelenését hozták magukkal. Mára tehát a „lakótelepi 
lakáspiac” a már meglévő lakásállományra korlátozódik. A lakások ingatlanpiaci 
helyzetét nem befolyásolják az új telepek megjelenései. A státusz változását ezért 
már csak két tényező idézheti elő. Az egyik a fizikai környezet romlásának üteme és 
megjelenésének, „láthatóvá és zavaróvá” válásának intenzitása. A másik a lakáspri
vatizáció nyomán felgyorsuló lakosságcsere, és az így átalakuló társadalmi státusz.
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A kilencvenes évek végére jelentősen megélénkült fővárosi lakáspiac elősegítette a 
lakótelepi népesség mobilitását is. Mielőtt kitérnénk a tényleges ingatlanpiaci moz
gások vizsgálatára, vessünk egy pillantást arra, hogy a lakótelepi lakást kereső la
kásvásárló milyen ismeretek, ismérvek alapján válogat.

A lakáspiacon a lakáskeresők helyzetét -  az ingatlanárakon kívül -  néhány „hét
köznapi” ismeret könnyítheti meg. Minden lakáscserélő fejében létezik valamiféle 
„mentális” térkép, amely egy adott lakóhely, városrész státuszát fizikai környezeté
nek jellemzőiből, és az ott élő népesség látható társadalmi, demográfiai és etnikai 
összetételéből hozza létre (Cséfalvay 1994). Nyilvánvaló tehát, hogy a lakás vagy 
ház földrajzi fekvése mellett fontos a terület társadalmi státusza, ami nem automati
kusan azonos a földrajzival. A leendő lakástulajdonosnak eleve vannak bizonyos 
elképzelései arról, hogy Budapest mely kerületeiben, illetve azok mely részén sze
retne vagy nem szeretne lakni. Ezt egyrészt a piaci árak határozzák meg, másrészt az 
egyes városrészekről a köztudatban kialakult kép. A végső döntést azonban rendsze
rint a személyes tapasztalatszerzés előzi meg. Ennek során a lakásvásárló felméri, 
hogy a választott lakókörnyezet fizikai jellemzői mennyire felelnek meg igényeinek, 
illetve, hogy az itt élő népesség (utcán észlelhető) társadalmi státusza hogyan viszo
nyul az övéhez. Az alacsonyabb társadalmi státuszú népesség túlsúlya felülírhatja a 
lakás kedvező fizikai jellemzőit. A „deviáns” szegénység látható jegyei például erős 
taszító hatásként működnek. így válhatnak eladhatatlanná egyébként (fizikai érte
lemben) kedvező fekvésű lakások is. Illetve másik oldalról a kedvezőnek ítélt társa
dalmi környezet csökkentheti a lakás negatívnak számító jellemzőit. így „kevésbé 
jó ” helyzetű lakások is felértékelődhetnek, ami viszont bizonyos értelemben előse
gítheti a lakásmobilitást.

Ezeket a nagyléptékű összefüggéseket tehát minden lakáskereső valamilyen mér
tékben figyelembe veszi. Ezeken túlmenően azonban esetünkben finomabb különb
ségek is vannak. A lakótelepi lakások vásárlásánál -  ahogyan egyébként más terü
leten lévő lakások vásárlásánál is -  elsődleges szempont a ház, és az abban lévő la
kás állapota, felszereltsége. Jelentős árnövelő, illetve árcsökkentő tényező lehet, 
hogy a lakás tíz- vagy négyemeletes házban van, illetve, hogy a háznak hányadik 
emeletén helyezkedik el. Ezek mellett az i$ meghatározó tényező, hogy hány szobás 
a lakás, van-e erkélye, étkezője, merre néznek az ablakok, milyen kilátás nyílik. így 
például speciális vevőköre van a földszinti és a legfelső emeleti lakásoknak. Az idő
sebb korosztály tagjai inkább a földszintre, az első, második emeletre költöznek szí
vesebben, illetve az irodák céljára is leginkább a földszinti lakásokat keresik. A tíz 
emeletes házak felsőbb emeletein lévő lakások csak akkor adhatók el jó  áron, ha az 
ablakok panorámája mintegy „kárpótol” a magasságért.

A lakótelepeken -  nem függetlenül építési évüktől -  különböző méretű és beosz
tású lakásokat építettek, ami már eleve bizonyos befolyással bír az ingatlanpiaci 
helyzetre. Általánosságban elmondható, hogy minél később épült egy lakótelep, an
nál valószínűbb, hogy lakásai méretben és elrendezésben is változatosak. A lakóte
lepi lakások nagy részének -  bizonyos rétegek számára -  vitathatatlan előnye, hogy 
a rendelkezésre álló négyzetmétert a lehető legjobban kihasználják, vagyis a még 
viszonylag kis lakásokban is több szoba van. így például nem ritka az olyan



39 irf-es lakás, melyben másfél szoba található, illetve az olyan 54 m2-es lakás, 
melyben 1 plusz két félszoba, étkező, és erkély található.

A lakótelepek legkedveltebb lakástípusai -  ahogyan a város más részein is, itt is -  
a garzonok és az egyszobás lakások, melyek szinte rögtön gazdára találnak. A két
gyermekes családok között népszerűek az egy plusz két félszobás lakások, mivel 
ezek jelentik az árufekvésükhöz képest legjobban kihasználható lakást, hiszen így a 
gyerekek saját szobához juthatnak. Még mindig kelendőek a nagyobb -  80 m2 feletti 
-  lakások is, amelyeknek áráért ugyan a belvárosban már sokkal nagyobb, de szoba
számát tekintve kedvezőtlenebb tulajdonságú lakást is lehetne venni. Az érdeklődés
nek tehát valószínűleg a fentebb már említett jó  beosztás és a lakótelepi házak -  a 
belvárosi házakhoz képest -  jó  fizikai állapota lehet az oka. Az ilyen lakások gyak
ran nagyobb családoknak nyújtanak otthont.

A lakótelepek közötti társadalmi státuszbeli különbségek 
manifesztálódása a lakáspiacon

A tanulmányunk elején már említettük azokat a — szocialista város- és lakáspolitiká
ban gyökerező -  tényezőket, melyek a lakótelep társadalmi státuszának kialakulásá
ért felelősek. Feltételezésünk szerint a lakótelepek társadalmi státusza nagyban 
meghatározza ingatlanpiaci státuszukat is. 1 Ez más oldalról azt jelenti, hogy a szoci
alista lakáspolitika eredményeként kialakult társadalmi státusz és a rendszerváltás 
privatizációs hullámával szerzett előnyök, illetve hátrányok a lakáspiacon mani
fesztálódtak. Korábbi kutatásaink azt bizonyították, hogy a lakótelepek első „betele
pítésekor” kialakult társadalmi státusza az esetek többségében meghatározólag hatott 
a lakótelepek további társadalmi státuszára (Csizmady 2000), vagyis a lakások elké
szülte után, az első kiutalásakor kialakult magas, illetve alacsony státusz a rendszer- 
váltásig kísérte a lakótelepeket. A rendszerváltás az esetek jelentős részében nem 
hozott hirtelen jelentős változást a korábbi státuszban. Felmerül a kérdés, hogy a 
„lakótelepek” -  illetve az ott élő népesség -  a rendszerváltás után mennyire tudnak 
„profitálni” a szocialista lakáspolitika nyomán kialakult társadalmi státuszukból. 
Mennyire követi a lakótelepi lakáspiac a fővárosi lakáspiac változásait, illetve a tár
sadalmi státusz nyomán kialakuló ingatlanpiaci státusz mennyire variábilis. Van-e 
lehetőség arra, hogy az alacsony társadalmi státuszú, de jó fizikai tulajdonságú la
kótelepek ingatlanpiaci státusza emelkedjen?

A lakótelepek ingatlanpiacon betöltött helyzetének változását a lakótelepek társa
dalmi státuszának függvényében fogjuk vizsgálni. Ehhez több (összesen 11) stá

1 A jelenlegi elemzésben a lakótelepek különböző csoportjainak m2 árait hasonlítjuk egymás
hoz. és nem foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy a lakáspiac egészén belül hogyan változik 
a lakótelepi szegmens helyzete. Ezt főként azért tartjuk indokoltnak, mert egyrészt a lakóte
lepek heterogenitásának növekedésével egyre kevésbé „értelmes” átlagos lakótelepi n f árról 
beszélni, másrészt a fővárosi lakáspiac is nagyon heterogén szegmensek együttesét jelenti, 
melyeket igen nehéz egyetlen ár-mutatóban egyesíteni. Éppen ezért a jelenlegi elemzésben 
elegendőnek érezzük arra rámutatni, hogy egyik lakótelepi szegmens sem vált eddig a la
káspiac legalacsonyabb helyzetű, slumosodó részévé (nem vált eladhatatlanná, nem 
vandalizálódott, nem jelentek meg üresen álló lakások), még ha közben csökkent is a relatív 
státusza.
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tuszjelző dimenziót is felhasználtunk és segítségükkel a lakótelepek három csoport
já t hoztuk létre . 2 Problémánk megközelítéséhez először ebben a három csoportban 
vizsgáljuk a rendszerváltás óta eltelt tíz év (1989-1998) alatt bekövetkezett ingat
lanpiaci mozgásokat, illetve azok jellemzőit. A kiinduló lakótelepi társadalmi stá
tuszjellemzőket az 1990-es népszámlálás adatai szolgáltatták, az időpontbeli közel
ség miatt azt gondolhatjuk, hogy a státuszcsoportok híven tükrözik vizsgálatunk 
kiinduló állapotát.

1. ábra
Az áremelkedés tendenciája a vizsgált lakótelepek státuszcsoportjaiban 
1989-1998 között

átlagos m2ár 
(eFt)

státusza 'alacsony közepes magas átlag

2 A csoportosítás alapján azonban úgy tűnik, hogy a csoportok létrehozásánál a legfontosabb 
szerepet a vezető és értelmiségi, illetve a betanított- és segédmunkás arány játszotta. így a 
csoportok létrehozásánál meghúzott határokat ezekkel jellemeztük. A magas társadalmi stá
tuszú csoporthoz az a tíz lakótelep tartozik, ahol a vezető és értelmiségi arány 21-35 száza
lék közötti, illetve a betanított- és segédmunkás arány 15-8 százalék között van. A közepes 
társadalmi státuszú csoporthoz az a tíz lakótelep került, amelyek esetében a vezető és értel
miségi arány 14-20 százalék között mozog, illetve a betanított- és segédmunkás arány 2 0 -  
16 százalék között van. Az alacsony társadalmi státuszú lakótelepi csoporthoz pedig azok a 
lakótelepek kerültek, amelyek esetében a vezető és értelmiségi arány nem éri el a 14 száza
lékot. illetve a betanított- és segédmunkás arány 2 0  százalék felett van.
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Az ábra jól szemlélteti, hogy az elmúlt tíz év alatt minden lakótelep kisebb-nagyobb 
mértékű árváltozásokon ment keresztül. Kérdéses persze, hogy ezek az áremelkedé
sek relatíve mekkora árváltozást jelentettek. Az alacsony és a magas társadalmi stá
tuszú lakótelepek csoportja között a négyzetméterárak különbsége a rendszerváltás
kor (1989) hatezerhatszáz forint volt, amit úgy is értelmezhetünk, mint a magasabb 
érték 21,22 százaléka. A köztük lévő különbség 1998-ra három és félszeresére, 25 
400 forintra emelkedett. Ez ekkor már a magasabb érték 36,5 százalékára rúgott. 
Miközben tehát az átlagos négyzetméterárak mindegyik csoportban emelkedtek, a 
csoportok közötti különbség három és félszeresére nőtt (a relatív különbség is több 
mint másfélszeresére). Ennek okát az ingatlanárak változásának ütemében kell ke
resnünk.

Az alacsony státuszú csoport esetében az elmúlt tíz év áremelkedése a kiinduló, 
az 1989-es árakat kevesebb mint kétszeresére, a közepes státuszú csoport esetében 
kétszeresére, a magas státuszú csoport esetében pedig több mint kétszeresére emelte. 
Az emelkedés üteme azonban a különböző években nem volt egyforma mértékű.

1989-1991 között az eltérő társadalmi státuszú csoportok közötti árkülönbség 
mértéke alig változott. Ez alatt azt kell értenünk, hogy a magasabb társadalmi státu
szú lakótelepek lakásárának növekedésével még lépést tudott tartani az alacsony 
társadalmi státuszú lakótelepeken megfigyelhető érték, tehát ezek a lakótelepek eb
ben az időszakban -  legalábbis relatív -  státuszukból nem vesztettek. A következő 
három évben (1991-94) — jóllehet a csoportok egymástól való távolodása megindult 
— a különbségek növekedése még nem volt különösen gyors. Erre az időszakra első
sorban az a jellemző, hogy a lakótelepi lakások négyzetméterárai az alacsony társa
dalmi státuszú lakótelepeken szinte egyáltalán nem növekedtek, miközben a közepes 
és a magas társadalmi státuszú lakótelepeken -  igaz a korábbi időszaknál némileg 
szerényebb dinamikájú — számottevő emelkedést tapasztalhatunk.

A harmadik időszakban, a kilencvenes évek közepétől kezdődően mind a három 
lakótelepi státuszcsoportban tovább emelkedtek az árak.

Az elmúlt tíz évben bekövetkezett változások tendenciáját összefoglalóan azzal 
jellemezhetjük, hogy a lakótelepek társadalmi státusza szerint létrehozott csoportok 
között a különbségek relatíve egyre nagyobbakká váltak. Úgy látszik tehát, hogy a 
társadalmi státuszban megmutatkozó különbségek -  főleg az utóbbi években -  az 
ingatlanpiacon egyre érzékelhetőbbé váltak.

A különböző státuszú lakótelepi csoportok homogenitása

A lakótelepek ingatlanpiaci helyzetének változásában a rendszerváltás óta eltelt idő
szak alatt két nagyobb csomópontot lehetett elkülöníteni, 1991-et, 1994-et. Nézzük 
meg, hogy ezek a csomópontok milyen változásokat jeleztek a három különböző 
társadalmi státuszcsoport esetében.

A lakótelepek ingatlanpiaci árváltozása az alacsony társadalmi státuszú csoport 
esetében a következő tendenciákkal írható le: 1989-1991 közötti lassú növekedés, 
ezután stagnálás és 1994 után kisebb mértékű felfutás. A közepes társadalmi státu
szú csoportnál a stagnálás évei is inkább kismértékű emelkedést jelentenek. A magas 
társadalmi státuszú csoportnál pedig ezek a tendenciák nem látszanak ilyen erősen.
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Szinte folyamatos emelkedést látunk, talán csak az emelkedés intenzitásában tehető 
különbség a három periódus alapján . 3

Az eddig tapasztalt ingatlanpiaci tendenciák értékelésénél elvileg szóba jön, hogy 
az egyes csoportok átlagainak vizsgálatakor megállapítható tendencia milyen mér
tékben szignifikáns. A mellékelt ábrán látható, hogy a vizsgált időszakban a cso
portok belső heterogenitásának viszonyai lényegében nem változtak. Mindegyik 
időszakban az a jellemző, hogy a magas státuszú lakótelepek csoportján belül vi
szonylag jelentősebb különbségek mutatkoznak a négyzetméterár tekintetében, mint 
a két másik csoportban. Ez -  a már korábban említett tényezőkkel együtt -  arra utal, 
hogy az alacsonyabb társadalmi státusz „szükségszerűbben” határozza meg a lakó
telep piaci értékét, és a magas társadalmi státuszú lakótelepek esetében jön szóba az 
elhelyezkedésbeli (városszerkezeti pozíció), megközelíthetőségbeli, ellátottságbeli 
különbségek stb. lakásárat módosító szerepe.

2. ábra
Az áremelkedés tendenciája a vizsgált lakótelepek státuszcsoportjaiban 
1989-1989 között

relatív
szórás

’ Mindezek mellett meg kell jegyezni, hogy bizonyos lakótelepek lakásainak áremelkedése a 
valóságban nem jelenti a lakások értékének emelkedését is. A lakások négyzetméter árának 
emelkedése az esetek jelentős részében nem tartott lépést az inflációval, emiatt e lakások 
értéke nem nőtt, hanem változatlan maradt, vagy éppen csökkent. Az évenként változó 
mértékű infláció mellett a lakások nagyobbrészt nem tartották meg az értéküket.
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Mindhárom státuszcsoport belső rétegződését részletesen is megvizsgálva azt ta
pasztaltuk, hogy a csoport ingatlanpiaci státuszát alapvetően meghatározza a társa
dalmi státusz, és ehhez képest minden más jellem ző -  például fizikai státusz, város- 
szerkezetben elfoglalt hely -  csak kismértékű módosító tényezőként hathat. Az in
gatlanpiacon az esetek jelentős részében a kiinduló magas társadalmi státusz foko
zódó előnyt jelent. A lakótelepek nagy része az ott élő népesség társadalmi státuszát 
jelző mutatónak megfelelően viselkedik, vagyis a magasabb társadalmi státuszú la
kótelepek csoportjának lakáspiaci helyzete nagyobb ütemben változik pozitív irány
ban, mint az alacsonyabb társadalmi státuszú lakótelepeké. Ezt jelzi az is, hogy míg 
a társadalmi státusz alapján létrehozott három csoport ingatlanpiaci státusza közötti 
különbség a rendszerváltáskor kicsi volt, ez a különbség az elmúlt tíz év alatt jelen
tősen emelkedett. Adataink is azt bizonyították, hogy az utóbbi években a társadalmi 
státuszbeli különbségek az ingatlanpiacon egyre erőteljesebben „válthatók át kész
pénzre” .

Természetesen ez alól a tendencia alól minden státuszcsoportban vannak kivéte
lek. Az azonos státuszcsoportba került lakótelepek között mindig találunk néhány 
olyat, amely ingatlanpiaci helyzetének alakulása nem csak a csoport átlagától, ha
nem a többi lakótelep viselkedésétől is jelentősen eltér. Ezek az esetek a lakótelepek 
ingatlanpiaci helyzetének mélyebb vizsgálatakor érvényesülő másodlagos tényezők 
szerepére utalnak. A magas társadalmi státuszú csoportból például a Római úti la
kótelep jelentősen „kiugrik”. Ennek a lakótelepeknek a városszerkezeti elhelyezke
dése igen kedvező. A lakótelep egy villanegyed mellett, a Duna-parton politikai 
döntés eredményeként „született”. A nyolcvanas évek első harmadában döntöttek 
úgy, hogy a korábban a helyén lévő mocsaras területre nem a villanegyedet „engedik 
be”, hanem lakótelepet építenek. A politikai döntést tükrözi az is, hogy a lakások 
jelentős hányadának bérlőkijelölési jogát egyes államhatalmi szervek kapták meg A 
lakótelep magas társadalmi státuszának kialakulását -  főleg a lakótelep építésének 
második ütemében, a nyolcvanas évek legvégén épült -  házak fizikai megjelenése is 
elősegítette. E mellett a lakótelep lakásainak majdnem teljes hányada személyi tu
lajdonú lakásként épült.

A magas társadalmi státuszú csoportban azonban megtalálható a másik véglet is. 
Olyan lakótelep, amelynek ingatlanpiaci státusza a csoportjába tartozó többi lakóte
lephez képest nagyon alacsony. Ebben az esetben a lakótelep láthatólag nem tudta 
„kihasználni” kiinduló magas társadalmi státuszából fakadó előnyét. Jóllehet a laká
sok jelentős részét magas társadalmi státuszú csoportok „kapták”, a lakótelep fizikai 
jellemzői azonban kedvezőtlenek voltak. Gondolunk itt például a kedvezőtlen lakás
összetételre, és/vagy a kedvezőtlen városszerkezeti elhelyezkedésre. A társadalmi 
összetételből fakadó előnyt tehát ezek a telepek hosszabb távon már nem tudják ki
aknázni. Az idő múlásával valószínű, hogy az ilyen lakótelepek társadalmi státusza 
kisebb-nagyobb mértékben csökken. E folyamat gyorsaságát a fizikai környezetben 
bekövetkező változások is negatívan befolyásolták, illetve befolyásolják. Ennek je 
leit már korábbi vizsgálatainkban is láthattuk. A hetvenes években épült lakótelepek 

'  -  akkor kifejezetten jónak tartott -  lakásai például a kilencvenes években már nem 
olyan ,jók”. Elvesztették összkomfortosságukból fakadó „ritkaság” értéküket. A 
lakáspiacon ma már ugyanolyan magas komfortfokozatú, de sokkal jobb beosztású 
lakások is jelen vannak. A lakások mellett a státuszt jelentősen befolyásoló tényező
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lehet a lakótelep közvetlen környezete is. A magas társadalmi státuszú bérházas, 
családiházas környezet emelheti a lakótelepek társadalmi státuszát. Az alacsony tár
sadalmi státuszú, leromló környezet viszont jelentősen csökkenti a lakótelep státu
szát. Ez utóbbit jól példázza a VIII. kerületi Szigony utcai lakótelep.

Mint láttuk a lakótelepek státuszváltozásának vizsgálatakor vannak bizonyos 
megmérhető, megnézhető faktorok, amelyek jól magyarázzák az ingatlanpiacon el
foglalt státuszt. Vannak azonban olyan esetek, ahol a lakótelepek „viselkedésére” 
ezek a faktorok nem szolgálnak megfelelő magyarázattal. Ilyen esetekben esetta
nulmányok készítésével adhatunk választ a helyzet változására.

A lakótelepek „belső” ingatlanpiaca

A lakótelepnek, mint a lakásállomány és az ehhez kapcsolódó lakáshelyzet egy 
önálló szegmensének4 vizsgálatakor arra is érdemes egy pillantást vetni, hogy vajon 
milyen változásokat tapasztalhatunk, ha a fővárosi távfűtött lakások állományát, 
mint egy, a fővároson belüli alpiacot, önálló lakáspiacot szemléljük. Úgy gondoljuk 
ugyanis, hogy a lakótelepek egymás közötti ingatlanpiaci helyzetének vizsgálata jól 
jelzi a lakótelepek státuszváltozását, illetve az itt kapott eredmények hasznosak le
hetnek a lakásmobilitási tendenciákat vizsgáló kutatásoknál is.

A lakótelepi lakások részpiacán belüli különbségeket vizsgálva világossá válik, 
hogy az évtizedek során a korábban épített lakótelepek lakásai folyamatosan lejjebb 
filtrálódtak (Hegedűs-Tosics 1988) hiszen a lakáspiacon kedvezőbb tulajdonságú 
újabb lakótelepek jelentek meg, amelyek mintegy elszívták a magasabb társadalmi 
státuszú családokat. Egyfelől azért, mert ezek a családok az új lakótelepeken na
gyobb arányban jutottak lakáshoz. Másfelől a régebbi lakótelepek felől az újak felé 
is létezett csekély mértékű mobilitás.

Az 1990-es években egyes új lakótelepek lakásainak négyzetméter ára vetekedett 
a jó  helyen lévő belvárosi lakások árával. A közepesen magas státuszú népesség 
ebben az időben még mindig szívesen költözött ezekre a lakótelepekre. A lakótele
pek lakáspiacán korábbi években megfigyelt azonban tendenciát felborította, hogy a 
lakótelep-építés az 1990-es évek közepére teljesen megszűnt. Felvetődik a kérdés, 
hogy ebben a megváltozott helyzetben mi lesz a rendszerváltásig felépült (és a ko
rábbi formában „utánpótlás” nélkül maradt) lakótelepek további sorsa a lakótelepi 
lakáspiacon. Már az 1990-es évektől megjelent, és napjainkban egyre inkább terjed a 
sorházas, telepszerű építkezési forma -  melyet lakóparknak neveznek - ,  s amely 
bizonyos értelemben a lakótelep utódjának tekinthető. Gondolhatjuk-e azt, hogy 
ezek a lakások konkurenciát jelentenek a kilencvenes évek első harmadában épült 
legújabb lakótelepi lakások számára, és „elcsábítják” a magasabb társadalmi státu
szú családokat, akiknek helyébe -  szükségszerűen -  valamivel alacsonyabb társa
dalmi státuszú családok költöznek be.

A lakótelepek ingatlanpiaci helyzetét tehát több tényező is együttesen befolyá
solja. A városszerkezeti elhelyezkedés mellett természetesen alapvetően meghatáro
zóak magának a lakótelepnek és az ott lévő lakásoknak a fizikai jellemzői. Ezen

4 A főváros lakásállományának mintegy harmadát teszik ki a lakótelepi lakások.
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jellemzőket azonban a társadalmi környezet sajátosságai felülbírálhatják. A lakóte
lepek helyzetét a fenti két tényezőn kívül azonban jelentősen meghatározhatja az 
újonnan épített (lakóparki) lakások piaca is. Mivel mind a három tényező folytono
san változásban van, és a lakótelepi lakáspiac ugyan heterogén, ezért nehéz a lakó
telepek jövőjére vonatkozó jóslást adni. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a lakó
telepek fizikai állapota folyamatosan romlik, ezért a felújítások elmaradása negatív 
hatással jár ingatlanpiaci helyzetükre. A fizikai környezet romlása — különösen az új 
(lakóparki) lakások megjelenésével -  könnyen a társadalmi összetétel szegregáció 
irányában történő változásával járhat. Tulajdonképpen a fizikai környezet az egyet
len olyan jellemző, amelynek stabilizálásával, vagy -  a lehetőségeken belüli -  eset
leges javításával a lakótelepek ingatlanpiaci helyzete biztosan és kiszámíthatóan 
befolyásolható lenne.

A lakótelepek ingatlanpiaci státuszának hatása 
a társadalmi státuszra

Mi történik tehát a társadalmi előnyökkel és hátrányokkal? Hogyan jelennek meg 
ezek a rendszerváltás után tíz évvel és hogyan formálhatják, alakíthatják tovább a 
lakótelepek társadalmi státuszát? A lakótelepek társadalmi státuszáról eddig az 
1990-es népszámlálás adatai alapján beszéltünk. Az ingatlanpiaci státuszt pedig az 
1989-1998 közötti -  éves átlagos -  árak alapján határoztuk meg. Az elemzésünknek 
korlátja, hogy a társadalmi státusz változását nem tudjuk olyan finoman mérni, mint 
az ingatlanpiaci státusz változását, mivel nem állnak rendelkezésünkre a népszám
láláshoz hasonló részletezettségü adatok. Mindezek miatt csak arról beszélhetünk, 
hogy az 1990-ben ilyen vagy olyan társadalmi státusz különbségeket felmutató la
kótelepek helyzete hogyan változott az ingatlanpiacon, de arról semmi biztosat nem 
tudunk, hogy a társadalmi státuszbeli különbségek hogyan alakultak a kilencvenes 
évek végére. Gyanítható azonban, hogy az ingatlanpiaci helyzet változása szorosan 
együtt halad a társadalmi státusz változásával. Ezt a valószínűséget megpróbáljuk 
megerősíteni azzal, hogy bevonjuk az elemzésbe egy 1998-as survey társadalmi 
státuszt mérő adatait.

Az eddigiekben láttuk, hogy a társadalmi státusz bizonyos esetekben és értelem
ben meghatározza az ingatlanpiaci státuszt. Vajon ez egyben azt is jelenti, hogy az 
ingatlanpiaci státusz alapján automatikusan meg lehet mondani egy lakótelep társa
dalmi státuszát, vagyis kijelenthetjük-e egyszerűen, hogy az alacsony ingatlanpiaci 
státuszú lakótelepek társadalmilag is alacsony státuszúnak tekinthetők? Vajon az 
ingatlanpiac mennyire jó  indikátora a társadalmi státusz változásának?

Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ kapjunk az ingatlanpiaci árak változásának 
előbbinél részletesebb, más szerkezetű vizsgálatára van szükség. A lakótelepek el
múlt tíz év alatt bekövetkezett árváltozásának tendenciáját most úgy vizsgáljuk, 
hogy az árakat nyolc csoportra osztjuk, mégpedig úgy, hogy a csoportok mindegyike 
tízezer forintnyi különbséget jelentsen . 5 Ezután megvizsgáljuk, hogyan változott az 
egyes lakótelepek elhelyezkedése e csoportokban. ( 1 . táblázat)

5 Ennek megfelelően az első csoport a 20-30 ezer Ft/m2 közötti árfekvésű lakótelepeket, az 
utolsó pedig a 90-99 Ft/m2 árú lakótelepeket sorolja egy csoportba.
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1. táblázat
A távfűtéses lakótelepek az ingatlanpiaci árkategóriák és a társadalmi státusz alapján 
létrehozott csoportok szerint (1989-1998)

1989 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Társadal
mi státusz 
1990

Társadal
mi státusz 
1998

Havanna 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 Alacsony Alacsony
Csepel 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 Alacsony Alacsony
Kőbánya
vkp.

1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 Alacsony Közepes

Kőbánya-
Újhegy

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 Alacsony Alacsony

Újpalota 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 Alacsony Alacsony
Rákos
keresztúr

1 1 I 2 2 2 2 2 3 3 3 Alacsony Alacsony

Pest
erzsébet

1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 Alacsony Alacsony

Pestújhely 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Alacsony Alacsony
Békás-
mgyer

1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 Alacsony Közepes

Szigony u. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 Közepes Alacsony
Kispest 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Közepes Közepes
Újpest 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 Alacsony Alacsony
Lakatos 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 Közepes Közepes
Füredi út 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 Közepes Közepes
Gyakorló u. 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 Közepes Alacsony
Budafok 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 Közepes Alacsony
Káposztás-
megyer

1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 Közepes Magas

József
Attila

1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 Közepes Közepes

Albertfalva 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 Közepes Közepes
Árpád híd 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 Magas Közepes
Óbuda 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 5 Magas Magas
Kelenföld 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 5 Magas Magas
Őrmező 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 Magas Magas
Lágymá
nyos

1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 Magas Közepes

Béke-Tatai 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 5 Magas Magas
Kaszásdűlő 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 6 Közepes Magas
Vizafogó 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 6 Magas Magas
Gazdagrét 2 2 2 3 3 3 3 4 5 6 6 Magas Magas
Kárpát u. 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 7 Magas Magas
Római 2 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 Magas Magas

Г30 eFt/m2 alatt' 
3'40-49 eFt/ m2 között' 
5' 60-69 eFt/m2 között' 
7' 80-89 eFt/m2 között'

2' 30-39 eFt/ m2 között' 
4' 50-59 eFt/né3 között' 
6' 70-79 eFt/né3 között' 
8’ 90-99 eFt/m2 között'.

A besorolás alapján csak egyetlen olyan lakótelepet találtunk -  a Havannát -  amely
nek az elmúlt tíz év alatt csak két kategóriányit változott az ára, vagyis 1989-ben 
sem érte el a 40 ezer Ft/m2 árat. A lakótelepek között 10 olyan van, amelynek árai
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három, és 6  olyan, melynek árai négy kategóriát ugrottak. Nyolc olyat találtunk, ahol 
az árak 1998-ra az ötödik kategóriába léptek. Csak 3 olyan lakótelep van viszont, 
amelynek árai már a hatodik kategóriába tartoznak, és csak egy-egy olyan, amely a 
hetedik, illetve a nyolcadik kategóriába lépett. Látható tehát, hogy a lakótelepek 
felén -  a négyzetméter árak tekintetében -  az elmúlt tíz évben nem történt jelentős 
változás. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az ezeken a lakótelepeken lévő lakások 
megtartották az árukat. Az infláció mértékét figyelembe véve az árak reálértékben 
csökkentek.

Azok a lakótelepek, amelyeknek árai az elmúlt tíz év alatt csak a harmadik kate
góriába emelkedtek -  1990-ben két kivétellel, 1998-ban pedig három kivétellel -  az 
alacsony társadalmi státuszú lakótelepek csoportjához tartoztak. A kivételek között 
egyetlen olyan lakótelep volt (a Kispesti), ahol a társadalmi státusz mindkét idő
pontban közepes volt. A Kőbánya városközpont és Békásmegyer státusza alacsony
ról közepesre változott, míg a Szigony utcai lakótelepé közepesről alacsonyra. A 
negyedik árkategória csoporthoz tartozó lakótelepek 1990-ben — egy kivétellel — a 
közepes társadalmi státuszú csoporthoz tartoznak. A kivételt az alacsony társadalmi 
státuszú csoporthoz tartozó Újpest jelentette. 1998-ra Újpest is a közepes társadalmi 
státuszú csoportba került. A Gyakorló utcai és a Budafoki lakótelep társadalmi státu
sza csökkent, Káposztásmegyeré viszont emelkedett. A többi árkategóriához tartozó 
lakótelep 1990-ben — három kivétellel -  mind a magas társadalmi státuszú csoport
hoz tartozott. A három kivételt a közepes státuszú József Attila, Albertfalva és Ka
szásdűlő jelentette. 1998-ra Kaszásdűlő társadalmi státusza emelkedett, az Őrmezői 
és az Árpád hídi lakótelepé pedig csökkent.

A lakótelepek ingatlanpiaci státusza tehát az esetek nagy többségében pontosan 
jelzi a lakótelep társadalmi státuszát. Ettől csak néhány lakótelepnél találunk elté
rést. Az eltérés „helyi” sajátosságokból adódhat, olyanokból, melyeket a durva sta
tisztikai mérőszámok nem képesek jelezni.

A társadalmi státusz változása és a lakásprivatizáció 
közötti összefüggés

A társadalmi státusz változása szorosan összefügg az ingatlanpiaci státusz változá
sával. Van azonban egy tényező, amely a lakótelepeknek mind a két területen mért 
státuszát befolyásolni képes, ez pedig a lakásprivatizáció hatása (Hegedűs-Tosics 
1993).

Jelen tanulmányban nem térhetünk ki részletesen a lakótelepi lakásprivatizáció 
elemzésére és hatásvizsgálatára, néhány kérdést azonban szeretnénk felvetni.

MAGYAB
fí$ÖÖiVté.iMYOS AKADÉMIA 

KÖNYVTARA
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2. táblázat
A lakások tulajdonviszony szerinti aránya Budapesten övezetiben 
(1990, 1996) (%)

Övezet Állami Magán Állami Magán
1990 1990 1996 1996

1 -  Városközpont 80,45 19.55 28,5 71.5
2 -  Kolónia, ipari övezet 69,99 30.01 53,5 46,5
3 -  Lakótelepi övezet 50.41 49,59 11,9 8 8 , 1

4 -  Társasházi és üdülőövezet 27,03 72,97 8,4 91,6
5 -  Családiházas, kertvárosi övezet 15.07 84.93 6 , 8 93,2
Budapest összesen 53,42 46,58 17,3 82,7

N=793764 N=793764 N=777253 N=777253
Forrás: Mikrocenzus. KSH, 1996

A privatizáció nyomán a főváros lakásállományának tulajdonszerkezete jelentősen 
átalakult. A 2. sz. táblázatból is látható, hogy -  a városközpont mellett -  a lakótelepi 
övezet volt az egyik olyan, ahol a privatizáció nyomán 1996-ra drasztikusan csök
kent a tanácsi bérlakások aránya6. Míg a rendszerváltás környékén a lakások fele
fele arányban voltak magán-, illetve állami tulajdonban, addig a rendszerváltást kö
vető hét év alatt az állami tulajdonú lakások aránya egytizedre csökkent. A megma
radt bérlakás állományról is valószínűsíthető, hogy a legkevésbé jó  helyen lévő, és 
legolcsóbb lakásokat felvonultató lakótelepekről kerül ki . 7

A fővárosi lakáspiaci mozgások arra utalnak, hogy a lakásprivatizáció és a gazda
sági mutatók pozitív változása az elmúlt években élénkítően hatott a lakáspiacra. A 
kérdés, hogy a privatizáció nyomán mennyire élénkült meg a lakótelepeken élők 
mobilitása.

A korábbi bérlakás állomány jelentős része az alacsonyabb társadalmi státuszú, 
rosszabb állapotú lakótelepekre korlátozódott, ezért valószínűsíthető, hogy az ilyen 
privatizált lakások jelentős hányadában közepes, illetve alacsony státuszú népesség 
élt. Éppen a lakótelep alacsony státusza hathat visszahúzólag a magasabb státuszú 
népesség beáramlására. A magasabb státuszú népességgel rendelkező lakótelepek 
esetében azonban valószínűsíthető, hogy a privatizáció csökkentette a lakótelepek 
belső heterogenitását.

A privatizáció nyomán egy sor más -  a mobilitáshoz -  tartozó kérdés is felvető
dik. Ilyen például az, hogy milyen hatással volt a lakótelepek népességének össze

6 Jóllehet a privatizációs folyamat a kilencvenes évek közepére lassult, még koránt sem záró
dott azonban le. Ezért azt gondoljuk, hogy a lakótelepi bérlakásállomány az elmúlt években 
tovább csökkent.
Mára az önkormányzati lakáspolitika előtt jelentős korlátként lebeg a bérlakások számának 
ilyen drasztikus csökkenése. A 2. táblázatban is látható, hogy a város különböző övezetei 
közül a nyolcvanas évek végén a Kolónia, ipari övezetben a Városközpontban, és a Lakóte
lepi övezetben volt a legmagasabb az állami tulajdonú lakások aránya és az utóbbi két öve
zetben csökkent a legdrasztikusabban. A mikrocenzus adatai alapján feltételezhető tehát, 
hogy a kiutalható önkormányzati bérlakásoknak csak nagyon kis része maradt lakótelepe
ken, nagyobb részük a belső városrész leromlott területein, illetve a külterületi, szociálisan 
hátrányos lakóterületen van. A lakótelep tehát olyan övezet, ahol az állam jelentős mérték
ben vonult ki a lakáspiacról.
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tételére a főváros központjában lezajlott privatizáció. Igazolható-e vajon az a felte
vés, hogy az itt élő -  lakását megvásároló -  alacsonyabb státuszú népesség nagyobb 
hányada a külső kerületekbe, illetve a fővároson kívülre, kisebb hányada azonban a 
közepes vagy alacsony státuszú lakótelepekre költözött.

Mindezekre a kérdésekre e tanulmányban nem adhatunk kimerítő választ, de né
hány tendenciára utalhatunk. Korábbi kutatásaink ugyanis rámutattak arra, hogy a 
lakótelepek könnyen az alacsonyabb társadalmi státuszú rétegek csapdájává válhat
nak. A lakótelepeken -  ahogyan a város más részein is -  a lakásprivatizáció kedvező 
pénzügyi konstrukciója arra ösztönözte az alacsonyabb státuszú családok nagy részét 
is, hogy megvásárolja tanácsi bérlakását. A folyamatosan növekvő infláció és a 
csökkenő életszínvonal mellet ugyanakkor ez az anyagi áldozat tovább rontott a 
család „költségvetési mérlegén”. A mindennapi megélhetési gondok és a hitel-, illet
ve egyéb tartozások mellett ezek a családok egyre kevésbé tudják fizetni a közüzemi 
díjakat. A közüzemi költségek és ezen belül főleg a -  kiiktathatatlan -  távfűtés díjá
nak folyamatos és évről évre jelentős emelkedése -  ahogyan ennek már több jele is 
van -  a díjhátralékos családok számának még erősebb növekedéséhez vezet. A la
kótelep tehát olyan szociális csapdává válhat, ahonnan szociális háló nélkül nincs 
menekülés.

A másik lehetőség az, hogy ez az elszegényedési folyamat nem ju t a vázolt kö
vetkezményekig, hanem az alacsony státuszú családok megpróbálnak még akkor 
túladni (privatizált) lakásukon, amikor az eladási árból -  az adósságok törlesztése 
után is -  tudnak valamilyen lakást vásárolni. A mai lakáspiaci árak ismeretében az 
egyetlen lehetséges megoldást egy fővárosi kisebb és alacsonyabb komfortfokozatú 
lakás, vagy egy, a fővárostól távoli kis település családi háza jelenthetné. E folyamat 
a kiköltözőknél valamivel magasabb státuszú családok beköltözését eredményezné. 
Ugyanis csak számukra lenne lehetséges egy ilyen magas fenntartási költségekkel 
rendelkező lakás megvásárlása. Ez hosszú távon a lakótelepek felértékelődéséhez 
vezethetne.

Vitatott volt, hogy a privatizáció során azok a korábbi lakótelepi lakásbérlők, akik 
lakásukat kedvezményesen megvehették, egy újabb „nemzeti ajándékban” részesül
tek, vagy jelentős részük a tulajdonnak döntően hátrányait -  elsősorban a jelentősen 
megnövekedett rezsit és a felújítás megfizethetetlennek tűnő költségeit -  észleli. Ez 
a lakótelepek esetében is érvényes, amit jó l mutat a lakótelepek felújítására kapott 
külföldi hitelkontingens igénybevételének szinte teljes elmaradása.

A felújítás szükségessége azonban még egy, a kivitelezés módjánál és milyensé
génél súlyosabb problémát is felvet, ez pedig a finanszírozás kérdése. Az Ipari és 
Kereskedelmi Minisztérium felmérése szerint, az épület korát és állapotát figyelem
be véve 1996-ban ehhez lakásonként 200-800 ezer forintra lett volna szükség. Ezt az 
összeget azonban a családok nagy része nem tudná -  még kölcsönökkel sem -  meg
fizetni, jóllehet az állam megpróbál kedvező támogatási konstrukciót kidolgozni8. 
Úgy tűnik, hogy a régebben épült és ezen belül alacsonyabb státuszú lakótelepek -

8 így például lehetőség van arra, hogy egy 3 milliárd forintos német hitelt panellakások fel
újítására fordítsanak (Magyar Hírlap 1996). Ez azt jelenti, hogy a kb. 780 ezer magyarorszá
gi panellakásból talán 5 ezret lehetne felújítani. Budapesten megközelítőleg 191 ezer pane
los technológiával épült lakás van, ez a hitel csak néhány ház problémáját oldaná meg.
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éppen emiatt a felújítási kényszer miatt -  hátrányosabb helyzetbe kerülnek. Éppen a 
lakónépesség összetétele miatt ugyanis valószínűleg a magasabb státuszú lakótele
pek házait újíthatnák fel, mivel a hitel felvétele csak akkor lehetséges, ha a ház min
den lakója kéri, és minden lakó egyben hitelképes is. Úgy tűnik, hogy a házak álla
potának romlása magával vonja a lakótelepek közötti és a lakótelepeken belül a há
zak közötti különbségek fokozódásának lehetőségét.

A kellemetlenebb fizikai környezetű területről a magasabb társadalmi státuszú 
családok folyamatosan elköltöznek, helyüket alacsonyabb státuszú családok veszik 
át, akik alacsony jövedelmi szintjük miatt még kevesebbet tudnának lakásuk felújí
tására költeni, ami fokozza a leromlás ütemét. Ez a folyamat jól látható például a 
Havanna és a Békásmegyeri lakótelep egyes házaiban.

Az tehát, hogy a lakótelepek társadalmi státusza a következő évtizedben milyen 
lesz, valószínűleg jelentős mértékben éppen attól függ, hogy a privatizációs folya
mat következtében megindul-e számottevő elköltözés a lakótelepekről, illetve hogy 
a magasabb, vagy az alacsonyabb státuszú népesség költözik-e ki a lakótelepekről és 
a helyükre érkező népesség rendelkezik-e olyan erőforrásokkal, amelyek a felvető
dött problémák megoldására képessé tehetik. (Erre azonban a jelenleg rendelkezé
sünkre álló adatbázis segítségével nem tudunk választ adni. A kérdéskör további 
mélyebb és hosszabb távú kutatómunkát igényel.)

Összefoglalás

Összefoglalásként elmondható, hogy a lakótelepek státusza az elmúlt évtizedek so
rán nem csökkent a város többi részéhez képest. Természetesen az egyes lakótelepek 
esetében a státus változása pozitív és negatív irányt is felvehetett. Általánosságban 
elmondható, hogy a magasabb társadalmi státuszú lakótelepek a lakáspiacon jelentős 
pozíciót töltenek be. Áraik folyamatosan emelkednek, a lakótelepek között felfelé 
filtrálódnak. A főváros lakásállományán belül pedig megtartják viszonylag jó  helyü
ket. Ezzel szemben az alacsony társadalmi státuszú lakótelepek a lakótelepi ingat
lanpiac alján helyezkednek el. Áraik szinte változatlanok maradnak, sőt kis mérték
ben csökkennek is.

Az e folyamatok mögött rejlő okok magyarázatához vissza kell nyúlni a szocia
lista lakáspolitikához. Az új lakótelepek egy részébe ugyanis az 1960-as években 
tömegesen költöztek magas státuszú családok. Később e lakótelepek jelentős hánya
dának státusza kisebb-nagyobb mértékben csökkent. A státuszváltozás magyarázatá
ul a felerősödő lakásmobilitás szolgálhat. Korábbi kutatások eredménye szerint a 
magasabb státuszú családok nagy része elköltözött a lakótelepről, és helyüket ala
csonyabb státuszú családok foglalták el. A lakásmobilitás konkrét irányáról azonban 
nincsenek megbízható adataink. Valószínű, hogy a családok egy része Budapesten 
belül -  például a főváros családi házas övezetébe, vagy az újonnan épített lakótele
pekre -  költözött, más részük pedig el is hagyhatta a fővárost.

Az 1950/60-as években épített lakótelepek a lakáspiacon jó  minőségű lakásállo
mányt jelentettek, amelyekhez magas társadalmi státuszú rétegek kötődtek. Később 
a családi- és társasház építés fellendülése miatt ezek a lakások lejjebb filtrálódtak. 
Ugyanez történik most a legújabb lakótelepekkel, amikor is a sorházak és
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családiházak, mint magasabb státuszú lakóhelyek miatt lefelé filtrálódik a lakáspia
con. Eddig azonban még mindig voltak olyan lakótelepek, melyek a lakáspiacon is 
magas státuszúnak számítottak. Valószínű, hogy a lakótelepépítés befejezése miatt 
nem lesznek új magas státuszú lakótelepek, a régiek pedig más magasabb státuszú 
lakásformák megjelenése miatt lejjebb filtrálódnak.

1 . számú térkép.
A vizsgált lakótelepek köre.
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A lakáshelyzet társadalmi státuszátjelző mutatók mellett vizsgálatunkhoz az illeték- 
hivatal által kiszámított átlagos négyzetméter árakat használtuk fel, amelyek segítsé
gével általánosan és néhány kiemelt lakótelep példáján keresztül nyújtottunk képet a 
fővárosi lakótelepek ingatlanpiaci helyzetének elmúlt tíz év alatti alakulásáról. Arra 
törekedtünk, hogy a budapesti távfűtéses lakótelepek közül lehetőleg a fizikailag és 
a népesség száma szerint is nagyokat vizsgáljuk meg. A vizsgálati kör ilyen szűkíté
sét két tényező indokolta: az egyik az, hogy a nagyobb lakótelepekre vonatkozóan 
megbízhatóbban állnak rendelkezésre az ingatlanpiaci árak. a másik ehhez szorosan 
kapcsolódó tényező pedig az, hogy a nagyobb lakótelepeken gyakoribbak a lakás
cserék, így nagyobb esetszám állt rendelkezésre a vizsgált évek átlagos négyzetmé
ter árának kiszámításához. A budapesti 63 távfűtéses lakótelep közül harmincat vá
lasztottunk ki. A mellékelt térképen látható a kiválasztott lakótelepek területi elhe
lyezkedése és mérete. Kiválasztásuk során ügyeltünk arra, hogy a mintába eltérő 
státuszú és térbeli elhelyezkedésű telepek kerüljenek, ugyanakkor törekedtünk arra, 
hogy mind a nagyságot, mind pedig a területi elhelyezkedést tekintve megfelelően 
reprezentálják a távfűtéses lakótelepek csoportját.
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A TÁRSADALMI TŐKE SZEREPE AZ ORVOSOK 
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN*

Bevezetés

A tanulmány az orvosok érdekérvényesítéséről végzett empirikus szociológiai fel
mérés eredményeit ismerteti. A kérdést azért tartom lényegesnek, mert az orvosok, 
vagy egyes csoportjaik meglehetősen sikeresek e téren, ugyanakkor ez számos ano
mália forrásává válhat:

,.A lakosság ellátása érdekében sokkal jobb lenne, ha kevesebb beteg jutna egy 
orvosra. Nyilván az ellátás színvonala is növekedhetne ezzel, mert kiszámítottuk, 
hogy a jelenleg vállalkozó orvosnak volt 2800 kártyája... Az az orvos, akinek 2800 
kártyája van, és napi 80-100 beteg jelenik meg a négy és fé l  órás rendelésén, ott 
nem lehet minőségi betegellátás, sőt előbb-utóbb olyan gondok jelentkezhetnek, 
amik komoly problémákat vethetnek fel. Egy két-három perces foglalkozás után nem 
biztos, hogy jó  döntést hoz, vagy nem tud úgy foglalkozni a betegével, ahogy egy 
háziorvosnak, vagy> családorvosnak kellene. A településen 4500 a felnőtt lakosság 
száma, tehát 1500-zal is meg lehet kezdeni a három körzet kialakítását. Mivel levit
ték 1200-ra a körzethatárt, így még inkább adott volt a lehetőség. Az is inspirált 
bennünket, hogy a Népjóléti Minisztérium is kilátásba helyezett bizonyos támoga
tást, ami sajnos nem jö tt össze. ...

A képviselő-testületben nem talált nagy ovációra ez a kezdeményezés. Három or
vos tagja van, ezek közül az együk 2800 kártyaszámmal rendelkező orvos, a másik a 
gyermekorvosnak a férje, aki a közeli városban belgyógyász, nyilván ő  is a többiek 
érdekét képviseli, és tagja egy nyugdíjas orvos is....

Nincsenek többségben, de azért azt tudjuk, hogy az összes többi képviselő vagy az 
egyiknek vagy a másiknak a betege. Tehát innentől kezdve érdekes lehet az, hogy 
hogyan merjen véleményt nyilvánítani a képviselő, aki holnap — mint beteg -  ki van 
szolgáltatva az orvosnak", (a település jegyzője)

A háziorvosok jövedelme az úgynevezett fejkvótás finanszírozás jóvoltából a 
hozzájuk leadott betegbiztosítási kártyák számától függ, így elemi érdekük, hogy 
sok betegük legyen, és ezért érthető, hogy miért ragaszkodnak annyira a nagy lélek
számú körzetekhez. Az idézetből meggyőződhetünk róla, hogy az orvosok milyen 
hatékonyan képesek bizonyos helyzetekben érdekeiket érvényre juttatni. Jelen eset
ben befolyásuk az orvos-beteg kapcsolat aszimmetriájából, a betegek kiszolgáltatott
ságából ered. Az érdekérvényesítésnek azonban számos formája létezik. Ezek közül 
a továbbiakban a társadalmi tőke szerepét vizsgáljuk.

" A kutatást támogatta az OTKA (Témaszám: F 18134)

Szociológiai Szemle 2000/4. 106- 116.
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A társadalmi tőke, mint az érdekérvényesítés eszköze

Gondolatmenetünk elméleti keretéül James Coleman (1994) társadalmi tőkével kap
csolatos megfontolásai szolgálnak. Coleman elmélete sok szállal kötődik a gazda
ságszociológiához -  erre utalnak fogalmi hálójának egyes kifejezései, mint például a 
fent említett társadalmi tőke. Úgy vélem azonban, ez az elmélet termékenyen alkal
mazható a jóléti rendszer egyes folyamatainak elemzésében is.

Coleman szerint társadalmi tőke akkor jön létre, amikor az emberek közötti vi
szonyok úgy változnak meg, hogy elősegítsék a cselekvést. A társadalmi töke sze
rinte személyek közötti viszonyokban ölt testet. Akik rendelkeznek vele, előnyre 
tehetnek szert másokkal szemben: az olyan csoport például, amelynek a tagjai meg
bízhatónak mutatkoznak, és nagymértékben megbíznak egymásban, sokkal többre 
képes, mint egy hasonló, de a megbízhatóságnak és a bizalomnak híján lévő csoport. 
A társadalmi tőkét e töke birtokosai felhasználhatják érdekeik érvényesítésére.

Coleman a társadalmi tőke számos formáját különbözteti meg, ezek közül a to
vábbiakban a kötelezettségek elvárások, valamint a szándékosan létrehozott szerve
zetek lesznek lényegesek, ezért az alábbiakban csak e két fajtát tárgyalom.

Kötelezettségek és elvárások: Ha A megtesz valamit B-nek, és bízik abban, hogy 
В ezt a jövőben viszonozza, akkor ez А-ban elvárást ébreszt, В-ben pedig azt a kö
telezettséget, hogy ne veszítse el ezt a bizalmat. A viszonzás egyik lehetséges for
mája, hogy В rendelkezésére bocsátja A-nak személyes kapcsolati hálóját. A másik 
személy kapcsolati hálójához, mint erőforráshoz való hozzáférés jelentősen megnö
velheti az érdekérvényesítés hatékonyságát. Granovetter (1994) a személyes kap
csolatháló ezen elemét a kapcsolat szorossága alapján, gyenge kötéseknek nevezi, 
amelyek hídszerű kapcsolatot létesít az kapcsolati háló erős kötésű elemei között.

Szándékosan létrehozott szervezetek: ennél a típusnál említi meg Coleman az 
úgynevezett önkéntes társulást, amely valamilyen közjószágot teremt. Esetünkben a 
szakszervezet, illetve az orvosi kamara tekinthető ilyen szervezetnek. Azt hiszem, a 
szakszervezet funkciója mindenki számára világos, nem így a kamaráé, ezért ehhez a 
fogalomhoz szükséges némi magyarázatot fűzni.

Az orvosi kamara szerepét akkor érthetjük meg igazán, ha a professzionális auto
nómia oldaláról közelítjük meg. Freidson (1970) szerint professzióról akkor beszél
hetünk. ha egy foglalkozás tagjai kizárólagos jogokat kapnak az államtól valamely 
tevékenység folytatására -  ez egyfajta monopóliumot is jelent. A professzionális 
autonómia alatt pedig azt érti, hogy e tevékenységet legitim módon csak a professzió 
tagjaiból alakult testület ítélheti meg. Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a 
betegek minősítsék kezelőorvosukat, de ítéletük -  például egy műhiba per során -  a 
bíróság számára nem fogadható el. Legitimmé csak akkor válhat, ha a professzió 
tagjaiból álló testület ezt megalapozottnak tartja. A laikusok véleményalkotása min
dezek ellenére -  a piaci típusú egészségügyi rendszerekben -  nagy jelentőségűvé 
válhat, hiszen a betegek az orvosnak rossz hírét kelthetik, ami hatással lehet a beteg- 
forgalomra. Különösen akkor válik ez fontossá, amikor a betegforgalom bővülését 
jórészt pácienseik ajánlásától remélhetik, és csak kis mértékben máshonnan, például 
a reklámoktól (Gyukits-Koltay 1993).

Az orvosok kontrollja egy független testület, az orvosi kamara révén biztosított. 
A kamara többnyire etikai és szakmai ügyekben jár el. Szankcióinak hatásosságát
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erősíti, hogy az orvosok közül csak az praktizálhat, aki tagja a kamarának. Ebből 
következik, hogy ha valakit kizárnak, akkor nem folytathat legitim módon gyógyító 
tevékenységet. A kamara nem tipikus érdekérvényesítő szervezet, szemben a szak- 
szervezettel, de közvetetten elláthat ilyen funkciókat is, például amikor meghatá
rozta az orvosi egyetemre felvehető hallgatók számát az USA-ban a XX. század 
elején. A hallgatói létszám szabályozásával -  ami a gyakorlatban a medikus létszám 
alacsony szinten tartását jelentette -  ugyanis sikerült az orvosok bérét magasan tar
tani (Conrad-Schneider 1990).

A professzionális autonómia ideáltípusa leginkább a XIX. században valósult 
meg. A XX. században azonban mindinkább megkérdőjeleződött. Ezt a folyamatot 
de-professzionalizációnak nevezik. E jelenség okai közül kettőt emelnék ki: egy
részt, míg a XIX. században az orvosok -  mai kifejezéssel élve -  vállalkozók voltak, 
és jövedelmük közvetlenül a felső vagy a középosztály tagjaitól származott, addig a 
XX. században mindinkább jellemzővé válik, hogy beosztottakká lesznek az egyre 
hatalmasabbá dagadó egészségügy intézményrendszerében. A kórházakban és a kli
nikákon a főnök ítéletet alkothat a beosztott orvosok munkájáról, sőt felül is bírál
hatja tevékenységüket. Végső soron a munkahelyi vezető gyakorolhatja a kamarai 
funkciókat. Másrészt a biztosítók is beleavatkozhatnak a szakmai kompetenciába, 
például oly módon, hogy takarékossági szempontból előírják, milyen gyógyszereket 
írhatnak fel a betegnek és milyet nem, vagy ellenőrzik, hogy az alkalmazott kezelés
re tényleg szükség volt-e. Ha az orvosok nem tartják be a biztosító ajánlásait, akkor 
az felbonthatja a velük megkötött szerződést.

Amíg XIX. században és a XX. század elején a kamarai funkciókat ellátó Magyar 
Királyi Orvosi Egyesület egy alulról szervezett, független társaság volt, addig a 
harmincas évek közepén létrehozott Orvosi Kamara már az állam által kisajátított 
szervezet, amely inkább képviselte a politikai elit, mint a tagság érdekeit. Később, a 
magát szocialistának nevező rendszerben éppen arra való hivatkozással szüntették 
meg a kamarát, hogy kiszolgálta a Horthy rendszert.

Annak ellenére, hogy a rendszerváltás előtt nem volt kamara, és a szakszervezet 
is csak papíron létezett, az orvosok- egyes csoportjai az érdekérvényesítés terén 
egyáltalán nem bizonyultak eredménytelennek. Ezt példázza, hogy a fogászok, a 
szülészek és a szemészek fenntarthatták magánpraxisukat még a Rákosi érában is, 
holott e rezsim a piaci jellegű tevékenységek minden formáját illegálisnak minősí
tette és üldözte. Hogyan sikerülhetett mindez? A politikai elit valószínűleg önös 
érdekeit szem előtt tartva hunyt szemet a magánpraxis ügyében: Rákosi is maszek
hoz járt, állítja egy fogász professzor. Egy-egy befolyásos vezető jelenléte a pacien- 
túrában nagyfokú védettséget jelentett az orvos számára: az említett fogorvos példá
ul amulettként használta azt az elismerő oklevelet, amit személyesen Rákositól ka
pott: az oklevél a rendelője falán lógott, hogy mindenki jól láthassa. Az eset a köte
lezettségek és elvárások típusú társadalmi tőke jelentőségét húzza alá.

A magánpraxist persze csak megtűrték, soha nem lehetett tudni, hogy meddig 
folytatható, és azt sem, hogy nem viszik-e el ezért az orvost. Az idézett professzor 
szerint mindenki rettegett, aki maszekolt. Ő is állandóan attól félt, hogy eljön érte a 
fekete autó. Egyszer aztán csakugyan megállt a ház előtt. A rendelő ablakán ugrot
tam ki és meg sem álltam a határig -  emlékszik vissza a történtekre. Még utoljára 
hazatelefonált, és csak ekkor derült ki, hogy nem érte, hanem a rendelésére jöttek.
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A rendszerváltást követően az érdekérvényesítő szervezetek létrehozásának ide
ológiai és jogi akadályai megszűntek, az orvosok ettől kezdve szabadon létrehoz
hatták ezeket. Sorra alakultak a legkülönfélébb szervezetek, mint például a Vállal
kozó Orvosok Szövetsége, a Keresztény Orvosi Kamara vagy a Magyar Orvosi Ka
mara.

Hogyan tudják érvényre juttatni az orvosok érdekeiket abban az egészségügyben, 
amelyben a rendszerváltást követően drasztikus változások következtek be? Tovább
ra is kötelezettségeké és elvárásoké, vagy pedig az újonnan létrehozott szervezeteké 
lesz-e a fő szerep? Betöltheti-e funkcióját a Magyar Orvosi Kamara és a szakszerve
zet? Hogyan értékelik e két szervezet működését az orvosok? Ezek voltak azok a 
kérdések, amelyekre választ szerettem volna kapni a kutatás során.

A kutatás módszere

A kutatás során interjús technikát alkalmaztam, több mint hatvan interjú készült. 
Ezek többnyire strukturált interjúk voltak, csak néhány esetben mélyinterjúk. A fel
mérést 1994 és 1998 között végeztem. Végül fel szeretném hívni a figyelmet arra, 
hogy e szociológiai kutatás érvényességi igénye korlátozott, ami elsősorban az orvo
soknak a kamaráról és a szakszervezetről alkotott véleménye esetében intenek nagy
fokú óvatosságra.

Eredmények

A kutatás folyamán esettanulmányok formájában próbáltam meg feltérképezni az 
orvosok érdekérvényesítési stratégiáit. A történetek kiválasztásánál arra törekedtem, 
hogy különböző probléma és konfliktus típusokat jelenítsenek meg.

Szem élyes összeférhetetlenség

Egy kardiológiai osztály vezetőjének nézeteltérése támadt a kórház igazgatójával, 
aminek az lett a következménye, hogy a főorvost „büntetésből” áthelyezték a kórhá
zon belül egy másik osztályra, ahol javarészt öngyilkosságot megkísérelt betegek 
feküdtek. A történtek nem csupán szakmailag, hanem pénzügyileg is súlyosan érin
tették, hiszen a kardiológiai osztály paraszolvencia tekintetében egy osztályvezető 
főorvos számára kifejezetten kedvező munkahely, szemben a másik osztállyal, ahol 
az öngyilkossági kísérletet elkövetőktől nemigen számíthatott hálapénzre.

Az eset rávilágít az orvosok kiszolgáltatott munkavállalói helyzetére, hiszen az 
igazgató a kórház érdekeire hivatkozva áthelyezheti a főorvost egy olyan tevékeny
ségi körbe, amelynek ellátásához még szakvizsgája sincsen. Nézzük meg az főorvos 
érdekérvényesítő stratégiáját: A konfliktus kirobbanása után rögtön betegállomány
ba megy, s mire innét visszajön, addigra már megvan az új munkahelye. E munka
helyet kötelezettségek elvárások típusú társadalmi tőkéjének mozgósításával találja 
meg.
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F elh ív ta m  eg y  v o lt  év fo lya m tá rsa m a t, a k iv e l a :  eg ye tem  ó ta  b a rá ti v iszo n y b a n  v a 
g y o k  m in d  a  m a i nap ig , é s  e lő a d ta m  n e k i m i tö r tén t ve lem  a  m u n ka h e lyen . N em  is 
k e lle tt  kérnem , ö  a já n lo tta  fe l ,  h o g y  m eg n éz i m it teh e t értem , m iv e l ő  x  k ó rh á z  ig a z
g a tó ja . ... Nem. e g y á lta lá n  nem  éreztem , h o g y  e z  a  m e g ke re sé s  k e llem e tle n  le tt v o ln a  a  
szá m o m ra , m ert én  is tö b b szö r  seg íte ttem  neki, a m ik o r  va la m ily en  p ro b lé m á ja  volt, és 
i t t  nem  szakm ai, h a n e m  szem é lye s  j e l le g ű  p ro b lé m á k ró l is  s zó  van  "

Figyelemre méltó, hogy a főorvos beosztottai, akik a konfliktus következtében 
szintén otthagyták a munkahelyüket, ugyancsak a főorvos kötelezettségek elvárások 
típusú társadalmi tőkéjét vették igénybe. A főorvos beosztása, szakmai presztízse 
révén valószínűleg értékesebb kapcsolatokkal rendelkezett, mint beosztottai, és ezért 
tudott segíteni. Az eset egyben a Granovetter által leírt hídszerű gyenge kötésnek 
erőforrásként való felhasználására is példa.

A kamara szerepvállalását az ügyben jól jellemezi, hogy a helyi szervezet veze
tője nem engedte magnóra felvenni az interjút, így az elmondottakat utólag kellett 
feljegyeznem. A kamara képviselője annyira félt attól, hogy véleményét mások 
meghallhatják, hogy be kellett ülnünk a várakozó betegek közé, imitálva az orvos
beteg konzultációt. A beszélgetésből világossá vált számomra, hogy a kamara sem
mit sem fog tenni, mégpedig azért nem, mert képviselői nagymértékben függnek a 
kórháztól, többek között azért is, mert onnan kapják fizetésüket. Pedig a történtekkel 
kapcsolatban komoly szakmai kifogásokat lehetne felvetni: milyen megfontolásból 
küldhetnek egy kardiológust a toxikológiai osztályra?

A kamara tehát azért válik működésképtelenné, mert a helyi képviselői egziszten
ciális okokból nem merik felvállalni a konfliktust a kórház vezetőivel. A jelenség az 
előzőekben tárgyalt deprofesszionalizáció tipikus példája.

Nem csoda, hogy a kórházat otthagyó főorvosnak lesújtó véleménye van a kama
ráról:

„A kó rh á zi ka m a ra  a b szo lú t sem m i, m eg  sem  tu d  szó la ln i. Ig a zsá g  sze r in t a zé r t nem  
tu d n a k  sem m it sem  te n n i -  ez fő le g  a  terü le ti k a m a rá ra  vo n a tko zik  - ,  m ert nem  p a r t
nerek. A z  o rvo so k  n e m  fo rd u ln a k  hozzá juk , s  a  tö b b i in té zm é n y  nem  fo g a d ja  e l  őket 
p a rtn erkén t. E g ysze rű en  n in cs  b e le szó lá su k  sem m ibe . "

Bérharc

A helyi önkormányzat az ügyeleti ellátást -  elég szokatlan módon -  egy kft-re bízta. 
Ennek megfelelően, a szerződést az orvosokkal nem az önkormányzat, hanem a kft. 
kötötte. A kft. azonban csak a minimál bért volt hajlandó kifizetni az ügyeletet ellátó 
orvosoknak, akik ezt méltán kevesellték, és nem akartak ilyen feltételek között 
ügyelni. A cég ezzel szemben -  egy jogszabályra hivatkozva -  azt az álláspontot 
képviselte, hogy az orvosoknak kötelességük az ügyelet biztosítása.

., Itt a  g o n d  m o s t az, h o g y  m iu tá n  v á lla lko zó kró l va n  szó, teh á t a  h á zio rvo s  is v á lla lk o 
zó , a  kft. is vá lla lkozó , és a z  ö n ko rm á n yza t is  ilyen  é r te lem b en  a n n a k  szám ít, teh á t a  
h á ro m  vá lla lko zó  h o g y a n  tud ja  ezt ö ssze ka p c so ln i a  k ö te leze ttség ekke l?
A rra  je le n le g  n in cs  m ód , h o g y  két vá lla lko zó  kö t e g y  szerző d é st és a b b a n  b e n n e  f o g 
la lta tik  a  h a rm a d ik  vá lla lko zó n a k  a  kö te leze ttség e . E zt tö b b szö rö se n  a lá tá m a sz to tta  
N é p jó lé ti M in is z té r iu m i á llá s fog la lás, a  M a g y a r  O rvo s i K am ara , a  K ö z ig a zg a tá s i H i
va ta l is. "

(ügyelet ellátására kötelezett orvos)
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A szerződés kedvezőtlen volta az orvosok szempontjából nyilvánvaló, de ugyan
ilyen az önkormányzatnak is, e konfliktus ugyanis állóháborút eredményezett az 
orvosok és az önkormányzat között, aminek a helyi politikai elit számára nemkívá
natos következményei lehetnek.

Az ügyeletre kötelezett orvosok számára is felvetődött a kérdés, vajon az önkor
mányzat miért köt ilyen előnytelen megállapodást a saját maga és a területén lévő 
orvosok számára:

„ Egy vállalkozásnál a döntő alappillér az, hogy megvan-e a személyi feltétele. Innen 
indult ki a dolog, hogy nyilvánvalóan nem volt meg. A kft. megnyert egy pályázatot, 
elindult és nem volt meg ez sem, sem az...
Mindannyiunknak rejtély volt, hogy hogyan mehetett ez át a különböző szűrőkön, mert 
ezt meg kellett vizsgálnia az Egészségügyi Bizottságnak, véleményeznie kellett a Jogi 
Bizottságnak és szerintem még a Pénzügyi Bizottságnak is, hogy ezt a pályázatot ki 
nyeri, hogy nyeri... "
(ügyelet ellátására kötelezett orvos)

A magyarázat az egészségügyi bizottság üléseinek jegyzőkönyvében található: A 
kft. igazgatója a bizottság elnökének a sógora, ennek következtében a dolgok rendre 
a kft. javára dőltek el. Az is jellemző, hogy milyen módon, az egészségügyi bizott
ság vezetője ugyanis összeférhetetlenség miatt ezekben a kérdésekben tartózkodott a 
szavazástól az ülésen, de a többi bizottsági tag azért megszavazta, hogy a kft. nyerje 
el a munkát.

Az eset ugyancsak a kötelezettségek és elvárások típusú társadalmi tőke egész
ségügyi rendszeren belüli szerepét példázza. A kft. vezetője kapcsolatát nem csupán 
a munka elnyeréséhez, hanem az ügyelet biztosítása során is kamatoztatta:

„Ma most az egyik főnöknek rokona van a bizottságban ...Hát, amikor mi ágálunk az 
ügyeleti főnökkel, akkor az állandóan az önkormányzattal takaródzik. "
(ügyelet ellátására kötelezett orvos)

Jellemző, hogy orvosok az ügyeleti díj emelésének érdekében nem a szakszervezet
hez, hanem az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálathoz (ÁNTSZ) for
dulnak, teszik ezt azért, mert nem bíznak saját érdekképviseleti szervezetükben:

„ Van valami szakszervezet is ami igazán nem jó  emlékű. Se az orvosokat, sem senki 
mást nem igazán védelmezett. Csak arra volt jó, hogy pártfunkcionáriusok dolgozza
nak benne, meg nyaraltattak, és ilyesmi. Én abból kiléptem, és a rendszerváltáskor 
sem mentem vissza. ”
(ügyeleti ellátásra kötelezett orvos)

M unkahelyek  m egszűnése

A kilencvenes évek közepétől többször megfogalmazódott az egészségügyi kor
mányzat részéről a kórházi struktúra átalakításának igénye. A kórházi ellátórendszer 
„leépítésére” irányuló legkomolyabb kísérlet talán a Bokros-csomag idején volt. 
Ebben az időszakban több településen is nyomon követtük a kórházak bezárását, az 
osztályok megszüntetését, illetve az ágyszám csökkentését.
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Egy szülészeti osztály „megmentése” példáján láthatóvá válik, hogyan dőlt el a 
különféle egészségügyi intézmények sorsa a megyei önkormányzat egészségügyi 
bizottságában (az idézetek az egészségügyi bizottság jegyzőkönyvéből származnak):

„Tiszti főorvos: ...Felkérést kapott dr. L. helyettes államtitkártól, hogy négynapos 
határidővel készítse el a megye kórházi struktúraváltoztatási javaslatát".
„Az egészségügyi bizottság titkára: A Népjóléti Minisztérium egyik illetékesével be
szélgetett és kérte, hogy az önkormányzati álláspontok kifejtésére és megismertetésére 
is legyen lehetőség megfelelő módon és időben. A válasz az volt, hogy kit érdekel az 
önkormányzat álláspontja. "

Az idő rövidsége miatt csak az alábbi előterjesztésre futotta:
„Az egészségügyi bizottság elnöke: A szülészet-nőgyógyászati osztályon egyetértünk 
az onkológiai tevékenység bevezetésével, azonban az osztály jelenlegi struktúrája és a 
betegellátó tevékenysége nem tenné lehetővé az onkológiai tevékenység negyven 
ágyon történő létesítését. A betegellátás sérülése nélkül ez maximum harminc ágyon 
lehetséges... ”

„Dr. S. Gy. bizottsági tag: Ez egy akut ellátást végző kórházi osztály, ami ráadásul most 
nyerte el a »papa-mama« címet. Hogy néz az ki, hogy odatesznek haldokló betegeket, 
akik egészen más jellegű ellátást igényelnek. Nagyon jól tudja mindenki, hogy ennek egy 
különálló épületben kellene tennie, más problémákkal, más bajjal más szakszemélyzet
tel. Átmeneti ideig is csak izoláltan lehet megvalósítani. Egyszerűen nem lehet ebben az 
épületben ilyen betegeket elhelyezni. Ez szakmailag nonszensz. Nem tudja, hogy ez a 
negyven ágy kivel lett egyeztetve, de az a véleménye, hogy senkivel. "

„Dr. M. L. bizottsági tag: Megerősíti, hogy nem lett senkivel egyeztetve... Senki sem 
tudott róla. Ezt az egészet a tisztiorvosi szolgálat gondolta ki. "

„Bizottsági elnök: Ennek a nőgyógyászati onkológiának a végleges elhelyezése ...a 
majd körülbelül kétezerben megépítendő onkológiai centrumban lenne. Mindenképpen 
bele kellene venni, hogy csak ideiglenesen teszik ezt a javaslatot. ”

„Dr. M. L. bizottsági tag: Szeretné, ha a bizottság állást foglalna abban a kérdésben, 
hogy csak huszonöt ágy és csak átmeneti időre. ”

Végül a bizottság többsége elfogadja és megszavazza a javaslatot, amit később a 
képviselőtestület szentesít. A minisztérium azért ad négynapos határidőt az ÁNTSZ- 
nek, hogy helyi szinten ne legyen idő az ágyszám csökkentésének szabotálására. A 
döntés előkészítésében egytől-egyig orvosok vesznek részt, akik maguk is jól tudják, 
hogy szakmailag enyhén szólva megkérdőjelezhető e kezdeményezés, de politikus
ként köti őket a pártfegyelem:

„Az egészségügyi bizottság nem egy kimondottan szakmai testület, hanem ez egy poli
tikai testület elsősorban. Szakma-politikai testület, ahová a pártok -  ahogy a választás 
megtörténik -  a választási eredmények alapján koalíciós egyeztetéssel megegyeznek, 
hogy melyik bizottságban kit és hány főt delegálnak. Innentől kezdve nyilvánvaló, ha 
van egy kérdés a városházán, az egészségügyi bizottságban előtte történik az adott 
pártnak egy állásfoglalása. Mit kell az ott lévő tagoknak képviselnie. Ebből aztán 
adódhat ellentmondásos helyzet is, mert lehet, hogy egy adott pártnak van egy kiala
kult állásfoglalása, de ugyanakkor annak, akinek ezt képviselnie kellene, annak nem 
ez az érdeke... Az én helyzetem egy kicsit ilyen, mert engem egy párt kért fel, mint 
párton kívülit, de mint x kórház munkatársát, hogy vállaljam el ezt a tagságot az 
egészségügyi bizottságban. Úgy érzem, becsülettel, tisztességgel helyt tudtam állni
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idáig, és próbálok ezután is. de azt gondolom, hogyha nagyon veretes döntéseket kel
lene magam ellen megfogalmazni, akkor ezt nem Jogom tudni /elvállalni. "

(bizottsági tag)

A fenti idézetben a pártfegyelem határait feszegeti a bizottsági tag, éppen saját mun
kahelyének megszüntetését kellene ugyanis pártérdekből megszavaznia, és. ezt már 
talán nem, de ezen kívül mindent megszavaz, például a daganatos betegek szülésze
ten való elhelyezését is.

Elvileg az ÁNTSZ-nek is szakmai szempontokat kellene képviselni, de hát tőle 
származik a javaslat. Tárgyilagosan meg kell jegyezni, hogy tapasztalataim szerint 
az ÁNTSZ sokszor korrekt módon jár el, de jelen esetben egy szinte végrehajthatat
lan minisztériumi utasítást kell teljesítenie. A megyei ÁNTSZ -  ismerve a megye 
egészségügyi ellátásának helyzetét - (a minisztérium biztos hogy nem ismeri ennyi
re) próbálja menteni a menthetőt, az önkormányzattal sem szívesen kerül konflik
tusba. ráadásul szorít az idő, ezért csak ilyen javaslatra futja.

A történetben semmilyen szerepet sem játszik a kamara, mint a szakmai érdekér
vényesítés független szerve, ezért nincs szervezett ellenállás az abszurd javaslat 
megvalósításával szemben, annak ellenére, hogy ezzel a döntést előkészítő szerve
zetek orvos tagjai külön-külön tisztában vannak.

Nem csak a fenti esetben, hanem a kórházbezárások, az átszervezések, és a kór
házi ágyszám csökkentés egész menetében sem jut szóhoz a kamara, illetve a szak- 
szervezet, pedig orvosok egzisztenciájáról valamint szakmai tevékenységük feltét
eleit súlyosan érintő döntések meghozataláról van szó. Ennek okát így fogalmazza 
meg az egyik interjúalany:

„A Magvar Orvosi Kamara elvben a •magyar orvosok érdekképviseleti szerve, azért 
elvben, mert sajnos mind a mai napig nem sikerült az Orvosi Kamarát ilyen értelem
ben kormányzati, illetve minisztériumi szinten partnerként elfogadtatni. Meglehetősen 
furcsa módon minden orvos számára kötelező az Orvosi Kamarába való belépés, il
letve a belépés hiányában elvész például a receptjei írás joga. ■íz orvosi társadalmat 
érintő gondok orvoslásában a Magyar Orvosi Kamara nem sokat ért el eddig, aminek 
nem feltétlenül az az oka. hogy az Orvosi Kamara vezetése nem megfelelő, hunéin a 
fent említett elfogadottság hiánya. "

Ennek a folyamatnak talán a legelszomorítóbb következménye, hogy a vidéki kis 
kórházak áldozatul esnek a leépítésnek:

..Az egészségügyi bizottság elnöke: Javaslatunk szerint az x kórházban működő 
infektológiai osztály százhuszonöt ágyon elláthatná a megye infektológiai betegeit és
így K. településen az infektológiai osztály megszüntethető lenne......I jelenlegi ágy-
számon az osztály el tudná látni a megye bőrgyógyászati f  ekvőbetegeit is. és igy ki
válthatná az S. település huszonöt ctgyas osztályát. "

A kórházi ellátás központosítása -  azon túl, hogy egzisztenciálisan ellehetetleníti a 
vidéki szakorvosokat -  a betegeket arra kényszeríti, hogy állandóan a megyei egész
ségügyi központba utazgassanak. A megyei önkormányzat egészségügyi biz . r  „igá
ban kivétel nélkül a megyei kórház, illetve a megyeszékhely kórházainak orvosai 
foglalnak helyet, ezért nem is csodálkozhatunk azon, hogy a vidéki települések kór
házai húzzák a rövidebbet. A kisebb kórházak bezárása mellett vannak ugyan gazda-
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sági indokok, ezzel szemben fennmaradásukért súlyos szakmai és szociális érvek 
szólnak. Független érdekérvényesítő szervezetek híján e két utóbbi szempont el
sikkadt.

P rivatizáció

Egy privatizációs kísérlet kapcsán a privatizációt kezdeményező és az azt ellenző 
orvoscsoport érdekérvényesítő stratégiáit követtük nyomon (Gyukits-Szántó 1998).

Egy kórház szemészeti osztályának privatizációját annak vezetője, egy nemzetkö
zileg is elismert professzor kezdeményezte. A professzor a privatizációtól jelentős 
hasznot remélt, mivel olyan új műtéti eljárásokat alkalmazott, amelyekkel rövid idő 
alatt sok beteget lehetett meggyógyítani, és ennél fogva több jövedelemre tehetett 
szert a társadalombiztosítástól (ТВ), mint a többi osztály, amelyek hagyományos 
eljárást folytattak. А ТВ ugyanis egységárat fizet az orvosi beavatkozások után.

A professzor stratégiája az volt, hogy ügyéhez befolyásos támogatót próbált sze
rezni. Megkereste ezért az egészségügyi minisztert, aki kezdetben kitért a privatizá
ciós kezdeményezés melletti állásfoglalástól, annak ellenére, hogy professzor koráb
ban különféle szívességeket tett neki, és ezért számított a támogatására. Végül is a 
professzor egy közös ismerős, a püspök révén, megszerezte a miniszter támogató 
levelét. Ezt a levelet olvasta fel a kórházban a főorvosi karnak, a privatizációról való 
állásfoglalás előtt. Azt hitte, hogy a miniszteri levél előtt meghajolnak a kollégák és 
zöld utat engednek a privatizációnak, de nem így történt, mert a kezdeményezését 
elvetették, aminek legfőbb oka az volt, hogy a professzor társadalmi tőkéjében rejlő 
lehetőséget csak a legfelsőbb szinten aknázta ki, és nem fordított kellő figyelmet az 
alsó -  kórházi- és a középső -  önkormányzati -  szintre.

Amit elmulasztott a professzor, azt megtette a privatizációt leginkább ellenző 
kórházigazgató, aki a privatizáció ellen hangolta a főorvosi kart. A kórházigazgató, 
illetve a privatizációt ellenző csoport társadalmi tőkéjének mozgósításával sikeresen 
befolyásolja a felsőbb szinteket is: egy önkormányzati képviselő segítségével még 
azt is elérték, hogy a minisztert a professzor ellen hangolják. A kórházigazgató sze
repe ellentmondásosnak tűnhet, hiszen a professzor joggal számított segítségére a 
privatizáció kapcsán, mivel támogatta őt az igazgatói szék elnyerésében. Ennek elle
nére a kórházigazgató volt az, aki a leginkább ellenezte a privatizációt. Ennek oka az 
volt, hogy a veszteségesen működő kórház egy olyan osztályt veszített volna el a 
privatizáció révén, amelyik nyereséget termelt. Az eset rávilágít arra, hogy a kötele
zettségek elvárások típusú társadalmi tőkét elsősorban akkor lehet beváltani, ha ez 
nem kerül túlságosan sokba, de a történtekből az is kiderül, hogy a társadalmi kör
nyezet megbízhatóságának alacsony a szintje, ami fontos szerepet játszik a privati
zációs kísérlet bukásában. Az eset paradoxona, hogy a privatizációt ellenző 
orvoscsoport döntési helyzetbe kerülhet annak ellenére, hogy nem is volt ilyen jog
köre. mivel a döntés tulajdonképpen az önkormányzat hatáskörébe tartozik, ez is a 
társadalmi tőke kötelezettségek elvárások típusának jelentőségét húzza alá.
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K ö v etk ez te tések

A fentiek alapján megállapítható: érdekérvényesítésük során az orvosok gyakran 
veszik igénybe társadalmi tőkéjüket. Az egyes tőkefajtáknak azonban különböző a 
súlyuk: a szándékosan létrehozott szervezeteknek -  mint amilyen az orvosi kamara 
és a szakszervezet -  a rendszerváltást követően sem ju t jelentősebb szerep, ezzel 
szemben a kötelezettségek elvárások típus továbbra is megőrizte vezető helyét.

Mi az oka a kamarának és a szakszervezetnek a társadalmi tőke másik fajtájával: 
a kötelezettségek elvárásokkal szemben alárendelt szerepének. A jelenség hátterében 
az orvosok szocializációja áll, rendszerváltás előtt ugyanis csak ez utóbbit alkalmaz
hatták, ami ráadásul hatékony eszköznek bizonyult. Ennek a társadalmi tőkének a 
választását valószínűsíti az orvostársadalom tekintélyelvűsége is, ami ugyancsak 
szocializációs termék, és az erre való kondicionálás már az egyetem padsoraiban 
elkezdődik. Az orvosi egyetem ugyanis nagyfokú konformitást vár el a medikusok
tól, ennek egyik eleme az egyetem hierarchikus struktúrájának feltételek nélküli 
elfogadása. Ráadásul ennek az egyetemnek nincs vészkijárata, a megszerzett tudást 
ugyanis nem, vagy csak nagyon nagy veszteséggel lehet átváltani, ami arra ösztönzi 
a hallgatókat, hogy mindenáron végezzék el az egyetemet.

További fontos tényező, hogy az orvosok szervezetei gyengék és alulmaradnak az 
ANTSZ-szel szemben. Az orvosok tehát racionálisan döntenek akkor, amikor az 
ÁNTSZ-t részesítik előnyben, hiszen e szervezeteknek nagyon komoly hatásköre 
van. Láthattuk, hogy a tiszti főorvos ott van az önkormányzat egészségügyi bizott
ságának ülésein, így első kézből értesül a helyi hatalom egészségügyet érintő dönté
seiről, már a döntéselőkészítés során kifejtheti véleményét. Nagy bátorság kell ah
hoz, hogy valaki ujjat merjen húzni vele, az ÁNTSZ ugyanis indokolt esetben be
zárhatja az egészségügyi intézményeket. Ismerve a hazai egészségügyben uralkodó 
állapotokat, közegészségügyi szempontokra hivatkozva szinte bármelyik egészség- 
ügyi intézményt be lehetne csukni, aztán a betegek leszavazzák a következő válasz
táson a polgármestert a képviselő urakkal együtt.

Az egyik vállalkozó orvos például arról panaszkodott, hogy az a vízcsap, amely 
délelőtt az állami ellátás során még megfelel a közegészségügyi elvárásoknak, dél
után az ugyanabban a helyiségben működő orvosi vállalkozás esetében már nem volt 
elfogadható. Az ÁNTSZ megtehette, hogy bezárta a vállalkozást, miközben az álla
mi ellátás változatlanul folyhatott. A tanulmány elején említett esetben, amikor a 
képviselőtestületben ülő orvosok megakadályozták az új körzet kialakítását, a törté
net még nem ért véget. A polgármester a következő ülésre ugyanis meghívta a me
gyei tiszti főorvost: a képviselőtestület most már egyhangúlag elfogadta az új körzet 
kialakítására tett javaslatot. Az ÁNTSZ tehát helyi szinten hatékonyan léphet fel az 
egészségügyet érintő kérdésekben, de -  mint a kórházi ágyak számának csökkenté
sével kapcsolatban láthattuk -  felfelé nem tud ellenállni, ez ugyanis egy olyan hie
rarchikus testület, amelynek a csúcsán lévő személyt, az országos tiszti főorvost a 
miniszter nevezi ki vagy váltja le. Ezért van tehát létjogosultsága az orvosok által 
létre hozott szakmai és érdekérvényesítő szervezeteknek.

Felvetődik a kérdés, milyen következményei vannak az egészségügyi rendszer 
működése szempontjából a kötelezettségek és elvárások típusú társadalmi tőke do
minanciájának. Ha nem lenne jelen ez a társadalmi tőke típus, akkor valószínűleg
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komoly működési zavarok lépnének fel, hiszen az orvosok egyes beruházások, va
lamint fejlesztések terén -  sőt olykor műszerek és gyógyszerek beszerzése esetében 
is -  ezt a társadalmi tőkét mozgósítják.

A kötelezettségek elvárások típusú társadalmi tőke azonban egyenlőtlenül oszlik 
meg az orvostársadalmon belül, ennél fogva azok az orvosok vannak előnyben, akik 
nagyobb arányban birtokolják. Körvonalazható-e az orvostársadalmon belül a 
„nagytőkések” csoportja? Szerintem igen: azok az orvosok, akik beosztásuknál fog
va maguk is hatalommal és presztízzsel rendelkeznek, hiszen ők azok, akikkel érde
mes kapcsolatot teremteni és e kapcsolatot fenntartani. Azok az orvosok viszont, 
akiknek nincsen befolyásuk, behozhatatlan hátránnyal indulnak a kötelezettségek és 
elvárások kiépítése terén, ennél fogva érdekérvényesítő képességük is gyengébb.

A szándékosan létrehozott szervezeteknek -  mint a társadalmi tőke egyik formá
jának -  lenne még egy előnye a kötelezettségek és elvárások típussal szemben: még
pedig az, hogy e szervezetek képesek lennének orvosetikai normák érvényre juttatá
sára az egészségügyön belül, míg a kötelezettségek és elvárások erőforrásként való 
felhasználása során nem kell etikai szempontokat figyelembe venni.

A szándékosan létrehozott szervezetek megerősödésétől tehát a kisebb presztízsű 
orvosok hatékonyabb érdekérvényesítését lehetne remélni, ráadásul etikai normák is 
beépülhetnének az érdekérvényesítés folyamatába. így például a körzetek nagyságá
nak kialakítása, a kórházak bezárása és az ágyszámcsökkentés során nem, vagy nem 
olyan könnyen győzedelmeskedhetnének egyes orvoscsoportok partikuláris érdekei.
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Némedi Dénes

REFLEXIÓK A TÁRSADALOMELMÉLETRŐL.*
Balogh István-Karácsony András: Német társadalomelméletek.
Témák és trendek 1950-től napjainkig című könyve kapcsán.

Van-e „német” társadalomelmélet? Hogyan kell felfogni a Balogh István és Kará
csony András könyve címében szereplő jelzőt? A kötet bevezetője e tekintetben nem 
ad eligazítást; nekem úgy tűnik, hogy a szerzők a nyelvi-területi kritériumot, az 
NSZK intézményes tudományosságához való tartozást tekintették elsődleges szelek
ciós elvnek, s nem tértek ki arra, hogy ez a megközelítés hogyan illeszthető a cím 
második, a tudományos egyetemességet implikáló eleméhez, a társadalomelmélet 
fogalmához. A kérdés pedig megér egy rövid kitérést.

A tudomány alapideológiájának tantétele az, hogy nemzeti tudomány nincsen, a 
tudományos igazság érvényessége független az igazságot „felismerő” anyanyelvétől 
és nemzeti identitásától. Nincs „német fizika” -  akik annakidején megpróbálták ezt 
létrehozni, alaposan diszkreditálták a gondolatot. Habermas és Luhmann -  Balogh 
és Karácsony könyvének két főszereplője -  egyetemes érvényességre igényt tartó 
elméleteket fogalmazott meg.

Pályájuk abban a Nyugat-Németországban bontakozott ki, amely a nácizmus ka
tasztrófájából a „nyugatosítás” (Habermas kifejezése) kiútját választotta. A „bonni 
köztársaság” kora volt ez; Németország porosz része a világot megosztó vonal má
sik oldalára kerülvén a mindig is „nyugatiasabb” rajnai területek lettek a meghatáro
zók, s részben a megszállók ösztönzésére, részben önszántukból a Szövetségi Köz
társaság megteremtői a nyugati (atlanti) liberális berendezkedést vették mintául. A 
magyar köztudatban a „gazdasági csoda” jelenti ennek a kornak a lényegét, pedig 
legalább ennyire fontos a liberális-demokratikus állami berendezkedés és az a társa
dalmi átrendeződés, amely a csonka Németországban megszüntette a hagyományos 
német diszkrepanciát a tradicionális elemeket őrző társadalomszerkezet és a gyorsan 
modernizálódott gazdasági szerkezet között (vagy egy más értelmezésben: feloldotta 
azt a „torlódást”, amely a német kapitalizmusnak az „atlantihoz” képest túl gyors 
kibontakozásából keletkezett). Akárhogy is, a társadalom és kultúra „nyugatosodott” 
-  vagy ha úgy tetszik, „kozmopolita” lett - ,  az atlanti mintákat követte. Hozzájárult

' Balogh István és Karácsony András könyvét Farkas János ismertette a Szociológiai Szemle 
2000/2. számában. Ezt követően kaptuk meg Némedi Dénes írását, amely a szokásos recen
zió keretein túlmutató állításokat és kérdésfeltevéseket is tartalmaz. A szerző néhány meg
állapítása A szociológia egy sikeres évszázad után című -  folyóiratunk előző számában kö
zölt -  tanulmányához kapcsolódik. Szerkesztőségünk szívesen helyet ad a témakört -  a tár
sadalomelméletek problematikáját, diszciplínánk múltját és perspektíváit taglaló további 
reflexióknak.

Szociológiai Szemle 2000/4. 117-124.
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ehhez a nemzeti gondolatvilág és szimbolika diszkreditálódása. A német társada
lomtudományi és filozófiai gondolkodás meghatározó szereplői lemondtak a német 
különút problémáin való töprengésről, és a modernizáció általános kérdései felé for
dultak. Éppen ez a tudatosan vállalt univerzalista beállítottság, a nemzeti sajátossá
gok tudatos relativizálása teszi sajátossá, a más országokbelitől megkülönböztethe- 
tővé a német társadalomelméleti törekvéseket. Habermas egyetemességre törekvő -  
a német idealizmus legjobb hagyományaihoz kapcsolódó -  kommunikatív cselek
véselmélete és diskurzusetikája, Luhmann szenvtelen, minden partikuláris megfi
gyelői perspektívát relativizáló rendszerelmélete a (nyugat)német kultúrának ebbe a 
„nyugatosodásába” illeszkedik bele, annak fontos eleme, s e nélkül a háttér nélkül 
nehezen lenne érthető. Van tehát „német” társadalomelmélet, s ennek a legújabbnak 
„német” voltát éppen az adja, hogy másutt ismeretlen radikalizmusai és tudatosság
gal feszíti szét a nemzeties gondolkozási kereteket.

Balogh és Karácsony sajnos nem térnek ki sem Németország „nyugatosodásának” 
kérdésére, sem arra a kérdésre, hogyan függ össze a társadalomelméleti koncepciók 
kibontakozása a tudományos gyakorlat, a felsőoktatás ugyanebben az időszakban -  
és az előbb jelzett folyamattól nem függetlenül -  végbement átalakulásával. (A 189— 
192. lapokon eljutnak a probléma küszöbére, de nem bontják azt ki.) Az általuk be
mutatott társadalomelméleti koncepciók így némileg a levegőben lógnak, az időtlen 
szellem produktumainak látszanak. Másfelől pedig úgy tűnhet az olvasónak, hogy a 
nyelvi adottság és a szerzők érdeklődése határozta meg az ábrázolási keretek kiala
kítását. Pedig létezik valódi összefüggés a tárgyalt elméletek között, ami összessé
güket mind az Egyesült Államokbeli, mind a francia vagy brit társadalomelméleti 
munkáktól megkülönböztethetővé, „németté” teszi. A társadalmi-kulturális össze
függés felvázolásának mellőzése miatt az első rész második fejezete (A társadalom
kritika esélyei), ahol a szerző (Balogh István) a frankfurti iskola vázlatos bemutatása 
mellett a két elhíresedett társadalomelméleti vitát (az ún. pozitivizmus-vitát és a 
Habermas-Luhmann vitát) mutatja be, nem tölti be igazi funkcióját: a bemutatott 
elméletek kontextusba helyezését.

A szerzők által tárgyalt időszak egyébként véleményem szerint lezárult -  noha a 
kötet alcímében szereplő „napjainkig” határozó ennek az ellenkezőjét sugallja. Vé
get ért a „bonni köztársaság” időszaka, egyrészt a német újraegyesítéssel, másrészt 
az európai integráció meglódulásával, harmadrészt a „bonni köztársaság” társadalmi 
békéjét garantáló jóléti állam megroppanásával. Már látható, hogy a „berlini köztár
saság” sok vonatkozásban más lesz, mint elődje. A kérdés már nem Németország 
„nyugatosodása”, mert az megtörtént. A kulturális, tudományos és felsőoktatási me
ző erős átrendeződése is megindult, tulajdonképpen az európai politikai mező átren
deződésétől teljesen független okok miatt. És persze a főszereplők közül Luhmann 
két éve halott, s benyomásom szerint már Habermas is megírta fontos műveit. Ami a 
társadalomelméletet vagy szociológiaelméletet illeti, van valami igazsága annak, aki 
kertelés nélkül kijelentette: az elmélet halott. Szorgos szakmai kutatómunka folyik a 
társadalomtudományokban, de a nagy elméleti kérdések iránti érdeklődés lehanyat
lott (vagy csökkent) — az egyes szakmákon belül is de a korábban az elméletre erő
sen figyelő értelmiségi nyilvánosságban is. Azt, hogy mit hoz a kezdődő XXL szá
zad az új Németországban, még nem tudjuk, s ennek előrejelzését nem is lehet a 
köteten számon kérni. Ez nem azt jelenti, hogy Balogh és Karácsony munkája ide-
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jétmúit muzeális kérdésekkel foglalkozna. Ellenkezőleg, a német társadalomelmélet 
nagy korszaka (ennek kezdőpontját én a szerzőkkel ellentétben az ötvenes évek vé
gén s nem 1950-ben, végpontját a nyolcvanas évek közepén, s nem 2000 körül jelö l
ném ki) olyan szellemi tőkét halmozott fel, amelynek hozadékát a társadalomtudo
mányok még sokáig élvezik. Számos e korban született német munka a klasszikussá 
válás útján halad (leginkább persze a Habermaséi; Luhmannt az angol és francia 
nyelvű társadalomtudomány vonakodva fogadja be). A magyar társadalomtudomá
nyi képzésnek (a tárgyalt munka felsőoktatási szakkönyvként jelent meg) nagy szük
sége van hasonló áttekintő-ismertető művekre ahhoz, hogy lépést tudjon tartani a 
„világgal” . Balogh és Karácsony vaskos munkáját remélhetőleg sokan és sokszor 
fogják használni.

A „német” társadalomtudományi irodalom gazdagsága miatt -  még ilyen terje
delem mellett is -  természetesen erős szelekcióra volt szükség. A könyv két fő figu
rája -  ez aligha lehetne másként -  Luhmann és Habermas (ebben a sorrendben, mert 
a szerzők szívéhez láthatólag közelebb áll Luhmann, mint Habermas). Mellettük 
még felsorolhatatlanul sokan részesülnek hosszabb-rövidebb bemutatásban, ismer
tetésben, s ez a tartalmi bőség a könyvet megkerülhetetlen referencia-munkává teszi. 
A válogatással kapcsolatban két rövid -  és természetesen elfogult -  megjegyzést 
tennék. A szerzők (feltételezésem szerint elsősorban Balogh István) jelentős, szinte 
Luhmann nyomdokaiba lépő elméletalkotónak tekintik Richard Münchöt. Vélemé
nyem szerint ezzel erősen túlértékelik Münchöt (magam lapos és fantáziátlan 
Parsons-epigonnak tekintem), s ezért sokallom a neki szentelt oldalakat. Másfelől 
többször említik Axel Honneth-et, de sehol sem elemzik összefüggően, pedig ő azon 
kevesek közé tartozik, akikre tekintve remélhetjük, hogy a német társadalomelmélet 
talán mégsem halott. (Magyarul is hozzáférhető elismerés-elméletét jelentősebbnek 
tartom, mint a hozzá közel álló és a könyvben külön alfejezetet kapó Joas kreativi
tás-elméletét). Nem vitatom persze, hogy az ilyen természetű (kinek kellett volna 
bekerülni, kinek kellett volna kimaradni) kritikai vitát a végtelenségig lehetne foly
tatni -  kevés hozadékkal.

A könyv centrális (és a felsőoktatásban legjobban használható) fejezeteinek a má
sodik rész Rendszer, autopoiészisz, kommunikáció, illetve Cselekvés és kommuniká
ció című fejezeteit tartom. Az elsőnek említettben (Karácsony András munkája) 
Luhmann, a másodikban (Balogh István munkája) Habermas érett elméletének 
összefoglalását kapjuk. Az összefoglalás és bemutatás összefoglalása és bemutatása 
célszerűtlen lenne. Annyit jegyeznék meg, hogy érdekes -  és elméletileg inspiráló -  
lett volna, ha a szerzők vállalkoztak volna a két kommunikáció-elmélet közvetlen 
konfrontációjára. (Ehhez persze le kellett volna mondani arról, hogy az egyes feje
zeteket külön-külön írják.) Izgalmas kísérlet lett volna a két kommunikációelmélet -  
amelyek közül az egyik a kompetens cselekvők nyelvi interakciójából indul ki, a 
másik a kommunikáció olyan fogalmából, amely nem előfeltételezi a cselekvők fo
galmát, ellenkezőleg: a cselekvést mint a kommunikáció sajátos megfigyelési mód
ját, a kommunikáció rendszerhez rendelt szelekcióját írja le -  összevetése.

A két szerző kicsit a másikra figyelve alakította ki álláspontját, s már csak ezért is 
összetartoznak: Habermas Luhmannal vitatkozva vázolta fel a kommunikatív cse
lekvéselmélet első változatát, Luhmann szövegében pedig állandóan előbújnak a 
Habermasnak szóló nyílt vagy rejtett megjegyzések, oldalvágások. Habermas- 
Luhmann összevetés sok található a nemzetközi társadalomelméleti irodalomban,
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ann összevetés sok található a nemzetközi társadalomelméleti irodalomban, ezekre 
támaszkodva az elmélet-összehasonlítás termékeny vállalkozás lett volna. Ez még 
jobban elősegítette volna a német társadalomelmélet e nagy korszaka elméleti hoza- 
dékának elemző felmérését.

Ha abból indulunk ki, hogy a második rész két középső fejezete a könyv központi 
része, akkor számos -  a könyv szerkezetét illető -  kritikai megjegyzést is kell ten
nünk. A fejezetek ugyanis nincsenek megfelelően összeillesztve. Ennek külső for
mai jegye az. hogy a könyvnek nincs összefoglaló bibliográfiája, hanem minden 
egyes fejezet végén szerepel egy-egy bibliográfia -  természetesen ismétlődő tételek
kel. (Ez és a könyv néhány más jellegzetessége azt a gyanút ébreszti az olvasóban, 
hogy nem önálló könyvről, hanem tanulmánygyűjteményről van szó -  ez rendben is 
lenne, mert ezt tudva mindenki más szemmel olvasná. Csakhogy a bevezető össze
foglaló könyvet ígért, s ez az olvasóban egészen más elvárásokat ébreszt. A fentebb 
előadott és az alant következő kritikák részben ezekből az elvárásokból születtek, s 
kevésbé lennének jogosultak, ha egy bevallottan tanulmánygyűjteményként megje
lenő könyvről szólnának.)

A legfurcsább szerkezeti sajátosság az, hogy az első, Társadalomelmélet és tár
sadalomkritika című részt a Társadalomelmélet és jo g  című fejezet zárja. Ebben a 
két szerző áltai megosztva írt fejezetben -  erősen támaszkodva Werner Gephardt e 
tárgyú munkájára — a társadalomelmélet jogelméleti vonatkozásait mutatják be, ki
térve olyan nem német szerzőkre is, mint Mead vagy Parsons, majd a fejezet na
gyobb részében Luhmann és Habermas állításaival foglalkoznak. A jogelmélet két
ségtelenül centrális szerepet játszott az eredetileg is jogász Luhmann munkásságban, 
első és máig sokak által legjobbnak tartott könyvei a joghoz közeli területeket tár
gyaltak, Habermas utolsó elméleti könyve pedig szintén jogelméleti. Csakhogy a 
fejezet megértéséhez szükséges azoknak az elméleti tételeknek az ismerete, amelye
ket később, a második részben mutatnak be. Úgy tűnik, hogy ez az írás az összefog
laló könyv gondolatától függetlenül keletkezett, s valahogy éppen az első rész végé
re pottyant oda.

Egyébként e fejezetet olvasva jegyeztem meg a lap szélén, hogy a szöveg olykor 
közel áll az emészthetetlenséghez, túl bonyolultan fogalmaz, nem törődik azzal, 
hogy a feltételezett -  egyetemista vagy tanár -  olvasót bevezesse az ismertetett gon
dolatvilágba. A szerzők a bevezetőben -  szövegüket némi eufemizmussal a „szoká
sosnál több figyelmet igénylőnek” minősítve -  figyelmeztetik ugyan az olvasót, 
hogy ne várja tőlük az időrendi áttekintést, a tárgyalt elméletalkotók munkásságának 
összefoglaló ismertetését, ezt az elhárító gesztust azonban nem tartom legitimnek. 
Ez a munka hosszabb időszakra szóló referencia-munkának készült, s ehhez az is 
hozzátartozik, hogy mindent megtegyen a hozzáférhetőségért -  nem tesz meg 
mindent.

A második rész szerkezete is kínál célpontot a kritikának. A racionalitás problé
mája régi német társadalomelméleti probléma. A szociológiaelméletben -  akárki ír a 
racionalizációról, racionalitásról -  a kötelező kiindulópont egy német: Weber. Ez az 
újabb német társadalomelméleti törekvések számára is centrális kérdés maradt ez, a 
könyvben Balogh István külön fejezetet szentel neki. Tanulságos volt -  Habermas, 
Schluchter, Luhmann, Apel ismertebb fejtegetései mellett -  Höffe, Welsch elemzé
seinek a bemutatását olvasni. Szerintem ezt a problémát azonban valahogy úgy kel
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lett volna kifejteni, hogy jobban kapcsolódjon az előző két, elsősorban Luhmann és 
Habermas elméleteit bemutató fejezethez.

A második rész legproblematikusabb pontja az első. Folytonosság -  korszakvál
tás című fejezet, amely három, lényegében egymástól független fejtegetést tartal
maz. A sorban az utolsó a Parsons-recepcióról szól. Az utolsó fél évszázad német 
szociológiájában Parsons valóban fontos szerepet játszott. Ha némileg furcsa, a tör
téneti időrendet felforgató -  és ezért a történeti kontextus megmutatására alkalmat
lan -  sorrendben is, ez az alfejezet bemutatja a recepció fontosabb csomópontjait. 
Az alfejezet igazi helye egy olyan nagyobb fejezetben lett volna, amely a német tár
sadalomelméleti gondolkodást szélesebb tudományos-kulturális kontextusban helye
zi el -  kitérve például arra, hogy milyen szerepet játszott Parsons recepciója a szo
ciológia mint diszciplína legitimálásában. A fejezet első két része a posztmodernnel 
kapcsolatos vitákat és a modernitással kapcsolatos elméleteket mutatja be (ebben a 
sorrendben!). Azt hiszem, tanulságosabb lett volna, ha ennek a fejezetnek az anyagát 
felhasználva a szerzők kísérletet tesznek annak bemutatására, hogy a német társa
dalomelméleti irányzatok milyen kordiagnózisokat produkáltak. Ezekben ugyanis 
nincsen hiány.

A kötetben némileg elsikkad, hogy Habermas mindig törekedett az elméleteiben 
rejlő kordiagnosztikai potenciál kibontására. Két kérdéskomplexumot emelnék ki: az 
egyik a korai nyilvánosság-elmélettől a kései politikai publicisztikáig terjedő vonal - 
a nyilvános kommunikáció, a republikánus, a felvilágosodás örökségére támaszkodó 
politika problémáinak elemzése -  a másik a jóléti állam működéséből eredő, az élet
világ kolonizálása címszó alatt ismert feszültségek bemutatása. Luhmann sem riadt 
vissza az explicit kordiagnosztikától. Az ökológiai kommunikációval foglalkozó, a 
zöld mozgalmakkal határozottan szembeforduló könyve nagyhatású és nagyon ta
nulságos olvasmány. Ha a szerzők jobban figyeltek volna a társadalomtudományi 
kordiagnózisokra, Claus Offe jelentősége jobban kiugrott volna, kiderült volna, hogy 
Dahrendorf mégiscsak fontos szerepet játszott, és részletesebb elemzés készülhetett 
volna Beck szerepéről, aki nemcsak Németországban volt -  egy időben -  nagyon 
népszerű, hanem utóbb igazi nemzetközi sztárrá lett.

Kritikai megjegyzéseim mögött az az elképzelés húzódik meg, hogy a társada
lomelméletek bemutatását sikeresebben lehet végigvinni, ha jobban figyelünk a tör
téneti kontextusra, az időbeli folyamatokra, arra a szélesebb és szükebb közegre, 
amelyben a gondolatok megfogalmazódtak. Nem véletlen azonban, hogy Balogh és 
Karácsony idegenkednek ettől a bemutatási módtól, s szívesebben maradnak meg az 
elméleti szövegek világában. A könyv a jelentős német elméletek ismertetése mellett 
-  mint az első rész Bevezetés című fejezete kifejti -  egy tudománypolitikai célt is 
kíván szolgálni: „...napjainkban mind határozottabban körvonalazódik a társadalom- 
elmélet ... önállósulása.” (14.1.) Balogh István -  és gondolom Karácsony András is — 
a társadalomelméletet új, önállósuló társadalomtudományi diszciplínaként érti, 
amely elsősorban a szociológia és a filozófia elemeiből építkezik. (19.1.) Ezek az 
állítások ismételten visszatérnek a könyvben, ezért az joggal tekinthető e diszcipli
náris önállósulási törekvés alátámasztását szolgáló munkának.

A társadalomelmélet megjelölést a könyvben tárgyalt munkák zöme esetében 
teljességgel helyénvalónak tartom, de olyan okokból, amelyek Balogh István elkép
zelésével ellentétesek. Luhmann, Habermas, Offe, Honneth, Schluchter, Beck-c s a k
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néhányat említve a tárgyalt szerzők közül -  Münchöt tudatosan hagytam ki -  való
ban nem szoríthatók be egyetlen szaktudomány keretei közé, bármilyen legyen is az 
egyetemi státusuk. Munkásságuk transzdiszciplináris: problémákat ismernek, ezek 
megoldására a legkülönfélébb diszciplínákból választják ki az eszközöket, s követ
keztetéseik is a legkülönfélébb irányokba vezethetők tovább. Luhmann filozófiai, 
logikai, biológiai, kibernetikai, szociológiai, jogelméleti, politikaelméleti, történeti 
elemekből építkezik, s a társadalmi rendszerek általa megalkotott elméletét vala
mennyi társadalomtudomány számára relevánsnak tartja. Igaz, nyugalomba vonulá
sáig a szociológia professzora volt, de ennek tisztán adminisztratív jelentősége volt. 
Luhmann munkássága nem interdiszciplináris a szó szokott értelmében: nem külön
álló diszciplínák együttműködéséről van szó az ő esetében, nem úgynevezett határte
rületi kutatásokról, hanem a hagyományos diszciplínákból vett elemek összeolvasz
tásáról egy, a diszciplináris keretekben elhelyezhetetlen elméleti egészben. Ugyanez 
igaz Habermas esetében is, akit a másodlagos irodalom hol filozófusnak, hol szoci
ológusnak titulál, de egyik rekeszben sem fér el.

A német hagyományban egyáltalán nem új jelenség, hogy a társadalomtudományi 
törekvések nem férnek bele a diszciplináris keretekbe. A szokványos szociológia- 
történet el szokott feledkezni arról, hogy Weber és generációja a szó diszciplináris 
értelmében nem volt szociológus. Weber munkássága történeti, gazdaságtani és (vé
gül) szociológiai elemek halmaza, s ez az egész utólag sem illeszthető bele ellent
mondások és torzítások nélkül valamelyik társadalomtudományi diszciplína keretei
be. Ugyanilyen bizonytalan Sombart, Símmel, vagy -  a következő generációból -  
Mannheim és Freyer diszciplináris besorolhatósága. A Balogh és Karácsony által 
tárgyalt korszak társadalomtudományi törekvéseiben így vagy úgy jelentős hatással 
bíró kritikai elmélet sem volt diszciplinárisán elhelyezhető. Ennek az észak-amerikai 
szemszögből deviáns diszciplináris helyzetnek az okait csak egy hosszabb elemzés 
tudná bemutatni. Összetett jelenségről van szó, amelynek egyik fontos komponense 
a német tudományos-kulturális mező „nem nyugatos” jellege. Annál érdekesebb, 
hogy akkor, amikor végbemegy a német világ asszimilációja az atlanti struktúrák
hoz, a társadalomtudományban újra megjelennek a diszciplinárisán besorolhatatlan, 
transzdiszciplináris művek. Egy alaposabb elemzés -  úgy hiszem -  kimutatná, hogy 
(Nyugat)Németországban a Balogh-Karácsony könyv által tárgyalt félévszázadban 
kettős folyamat ment végbe: egyrészt a tudomány és a felsőoktatás átrendeződése 
eredményeképpen eltűntek azok az akadályok, amelyek addig a modern társada
lomtudományok intézményesülésének útjában állottak -  megjelent a szakszerű szo
ciológia, politológia, modernizálódott a történettudomány, a gazdaságtudomány, 
átalakult a filozófiai mező a nyugati irányzatok benyomulásával - ,  másrészt megje
lentek a válaszkísérletek azokra a feszültségekre is, amelyek a X1X.-XX. századi 
diszciplináris tudományosságban keletkeztek. Újabb fajta „torlódásról” van szó, s 
ebben a helyzetben nem a diszciplináris határokat tiszteletben tartó szociológiai el
méletek (ilyenek is szép számmal voltak és vannak), hanem a transzdiszciplináris 
törekvések keltettek igazi feltűnést. Balogh és Karácsony, könyvükben a társada
lomelméletekre figyelve, főleg -  s joggal -  ez utóbbi törekvéseket próbálják bemu
tatni, és -  szerintem tévesen -  arra a következtetésre jutnak, hogy új diszciplína 
születéséről van szó.
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A tudomány diszciplináris tagozódása a X1X.-XX. század müve, s elválasztha
tatlan a modern egyetemek kialakulásától, a tudományos kutatás egyetemi formában 
való intézményesedésétől, az egyetemi jellegű tudományos képzés létrejöttétől. Eb
ben a folyamatban nemcsak a tudásterületek differenciálódása figyelhető meg -  
ahogy ezt Balogh hallgatólagosan feltételezi - ,  hanem integrálódás, összeolvadás is 
különböző tudásanyagok és gyakorlati tevékenységek közt. A szociológia iskolapél
dája ennek: a filozófiából (elsősorban a morálfilozófiából), a történetírásból és törté
netfilozófiából vett elemek olvadtak össze benne a társadalomleírás régi gyakorlatá
val és a politikai-társadalmi publicisztikával. (Éppen e konglomerátum-jelleg nehe
zítette meg a szociológia tudományos legitimálását a XX. század elején.)

A diszciplináris tudományosság teljesítményei és korlátái közismertek -  és a tu
dományokra reflektáló gondolkodásban mindig is tárgyalták. Nem véletlen, hogy a 
diszciplináris tudomány történetét végigkísérik a tudományosztályozási kísérletek, 
amelyek rendszeres összefüggést próbáltak teremteni az egymástól eltávolodó terü
letek között. A tudomány diszciplináris rendszerének átalakulásáról egyre többet 
írnak és beszélnek — mások mellett a Balogh-Karácsony kötetben egyszer-kétszer 
idézett luhmanniánus tudományszociológus Stichweh. A fentebb használt transz
diszciplináris jelző így született a diszciplináris keretekből kikívánkozó törekvések 
jellemzésére. A diszciplináris tudományosság korlátái -  úgy vélem -  két ok miatt 
látszanak ma jobban, mint régebben: egyfelől az egyetemi-felsőoktatási rendszer 
átalakulása (a felsőoktatásban résztvevők korosztálybeli arányának a XX. század 
eleji 2-3%-ról 50%-ra emelkedése a centrum-országokban) mára már lényegében 
megszüntette a diszciplináris tudományosság hátterét képező, egyszerre oktató és 
kutató -  vagy kutatva oktató -  egyetemet, másfelől a tudományos eredmények ma 
már -  a XIX. század elejével ellentétben -  valóban felhasználhatók technikai prob
lémák megoldására, de ezek a „kívülről” generált problémák soha nem préselhetők 
be egy-egy diszciplína keretei közé.

A társadalomtudományokban -  és szűkebben a szociológiában -  a XX. század 
második felében (éppen akkor, amikor végre igazi legitim diszciplínává vált) egyre 
nyilvánvalóbb lett, hogy az igazi nagy kérdésekre a diszciplináris határok tisztelet
ben tartásával, vagyis távolságot tartva a filozófiától és óvakodva attól, hogy a gaz- 
daság-társadalom-politika közti megkülönböztetésnek megfelelő gazdaságtan- 
szociológia-politológia határvonalakat átlépjék, nem lehet megfelelni. Ha az ötvenes 
évekbeli König-féle szociológia „szociológia, és semmi más, csak szociológia” akart 
lenni, ez már a hatvanas években is idejétmúlt programmá vált. A modern társadal
mak rendszerszerű összefüggései a szűkén szociológiai perspektívából láthatatlanok 
voltak -  ezért tágította ki Luhmann érdeklődési területét a legkülönbözőbb tudomá
nyok irányába. Más módon, de Habermas is egy nem csak szociológiai szociológia
elméletet dolgozott ki.

Abban a tekintetben egyetértek tehát Balogh Istvánnal és Karácsony Andrással, 
hogy az általuk elemzett szerzők többsége esetében társadalomelméletekkel van 
dolgunk, nem hagyományos diszciplináris^lméletekkel. Abban viszont határozottan 
eltér a véleményem, hogy ez a megfigyelhető transzdiszciplinaritás egy újabb elkü
lönülő diszciplína kialakulásának a jele lenne. Ha ugyanis így értelmeznénk a meg
figyelt elméleteket, éppen legfontosabb újdonságukat veszítenénk szem elöl: azt, 
hogy áttörik a hagyományos diszciplinaritást mint tagolási elvet. A szerzők diagnó
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zisa hamis: a tudományok és a társadalomtudományok átalakulása nem a további 
differenciálódás, további elkülönülő szakterületek létrejötte felé tart. Valószínűnek 
tartom, hogy valamiféle átrendeződés bekövetkezik. Ennek pontos módját elvi 
okokból is lehetetlen előre látni. Azok a javaslatok azonban, amelyek szerint egyre 
újabb és újabb részdiszciplínákat kellene létrehozni, nem progresszívek, mert nem 
adnak választ a legfontosabb, a modern tudomány előtt álló problémára: arra, hogy a 
belső tudományos tagolódás nem illeszkedik azoknak a problémáknak a struktúrájá
hoz, amelyekre valamilyen választ kellene adnia. (Mellékesen megjegyzem, hogy 
abszurdnak tartom azt a javaslatot is, hogy egy elméleti törekvést külön diszciplíná
nak tekintsünk. Ez csak valamiféle pszeudofilozófia létrejöttéhez vezethetne.)

A modernitás, posztmodemitás, „második modernitás” körül zajló viták'valóban 
azt mutatták, hogy az elkülönülő társadalomtudományok értetlenül állnak a fontos 
folyamatok előtt. Választ kapunk-e a legfontosabb kérdésekre, ha társadalomelmélet 
néven egy új diszciplínát teremtünk e transzdiszciplináris kérdések megoldására? A 
megoldást valószínűleg inkább a diszciplína, mint intézmény átalakításában kell 
keresni. A megoldás talán ott van az orrunk előtt: számos kortárs tudós van, aki a 
maga számára ezt a kérdést megoldotta -  s fittyet hányva a diszciplináris szokások
nak - ,  szabadon és félszeg bocsánatkérések nélkül kalandozik olyan tudományterü
leteken, amelyekre intézményes kompetenciája nem vonatkozik. Luhmann akkora 
tekintéllyel bírt, hogy senki sem merte rajta számon kérni, honnan veszi a bátorságot 
például az eszmetörténet, a jog, a gazdaság területén való kalandozásra. (Hozzá kell 
tenni, hogy ha az egyes diszciplínákat luhmanni értelemben vett autopoietikus rend
szereknek tekintjük, akkor Luhmann saját eljárása eleven cáfolata a rendszerek 
autopoietikus zártságára vonatkozó tételének.) A kérdés az, hogy miféle intézmé
nyes megoldások kínálkoznak arra, hogy ez a kutatási módszer az átlagtudós számá
ra is hozzáférhető legyen. Ezt az eljárásmódot mint „szakot” nem lehet oktatni, nem 
lehet intézményesíteni. A helyzet nyitott, de a megoldást nem a Balogh és Kará
csony által jelzett irányban kell keresni. A német társadalomelméleteknek is ez a 
valódi tanulsága.
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ELLENÁLLÁSI TERÜLETEK A TÁRSADALOMBAN1

„A hatalom korrumpál, a tejhatalom teljesen korrumpál”
Lord Acton

A tanulmány célja annak áttekintése, hogy a társadalmi mozgalmak miként vonják 
kétségbe a hegemónia és a hatalom államközpontú fogalmait, és miként vitatják an
nak „politikai” gyarmatosítását. A társadalmi mozgalmak tevékenységei iránti fi
gyelem a politikai földrajz fogalomkörének bővítését eredményezheti, például a hely 
egyes ellenállási területek központi vonásává válását. Lehetővé tenné alternatív tu
dások kialakítását és összeillesztését, valamint vizsgálható lenne, miként fonódnak 
össze az ellenállás helyi kontextusai a globális folyamatokkal. Egy ilyen projekt 
alapvető kérdéseket vethetne fel a képviselettel, etnicitással és a politikával kapcso
latban.

A  geopolitika  m odern  értelm ezése

A geopolitika fogalmának árnyaltabb alkalmazása Yves Lacoste francia földrajztu
dós munkásságában figyelhető meg. Munkáját a földrajz és a geopolitika értelmének 
kitartó elemzése, valamint egymásra gyakorolt hatásuk jellemzi. A földrajzot egy
fajta nyelvként és a tudás (hatalom) sajátos formájaként fogja föl; ez különbözteti 
meg a hagyományos politikai földrajztól. Lacoste munkájában a földrajz társadalmi 
tanulmány (eszmecsere), „a világ bemutatásának egy módja”, amely nemcsak a ta
nári földrajzot és az akadémiai monográfiát foglalja magába, hanem a tömegkom
munikációból eredő „földrajzi kliséket és képzeteket” is. Ez a geopolitika nem az 
állam, hanem a társadalmi mozgalmak, rétegek geopolitikája. 1986-ban 36 másik 
íróval közösen kiadtak egy három kötetes munkát a franciaországi régiók fejlődésé
ről. E munka a „belső geopolitika” iskolapéldája lett. Az általa használt „belső geo
politika” a társadalmi rétegek geopolitikájával azonosítható, míg a „külső geopoliti
ka” a hagyományos államközi geopolitikát foglalja magába. E tanulmány szándéka a 
belső geopolitikának megfelelően vizsgálni a társadalmak ellenállását az államhata
lommal szemben. A geopolitika területén belül egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a 
tér és a hatalom kérdései, melyekben globalizációs és lokalizációs, terület-elvételi és 
-visszaszerzési kérdések kezdenek a viták előterébe kerülni. Fontos kutatási terület 
ezen a kontextuson belül a társadalmi mozgalmak, mint az államhatalom és a nem
zetközi intézmények kritikája. A posztmodern geopolitika -  túlnyomó részben -  a 
politika nemzetközi dimenziójára összpontosít, emellett viszont szükség van a poli
tikai folyamatok részletesebb, nem globális szinten történő tárgyalására is. Sok tár

1 A tanulmány megírását az F 025560. számú OTK.A, a „Pro Renovanda Cultura Hungáriáé” 
Történelem-Földrajz Szakalapítvány támogatása, a Tempus-program és a Kereskedelmi 
Bank Rt. Universitas Alapítványa tette lehetővé.
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sadalmi mozgalom lokalizált, helyspecifikus és nem olvad bele szükségszerűen nagy 
szervezetekbe (Routledge 1993).

H ata lom  és a töm egm ozgalm ak

A társadalmi mozgalmak általában az állam politikai határain belül fejtik ki tevé
kenységüket, és az állam intézkedései és politikája befolyásolják őket. Az államokon 
belül a társadalmi mozgalmak tevékenységének célpontjai az államtól eltérő intéz
mények, csoportosulások, etnikai csoportok, vagy akár a média. Escobar (1992) sze
rint a társadalmi mozgalmak saját tetteikkel különálló megjelenést hoznak létre tár
sadalmi és kulturális környezetükben. A társadalmi mozgalmat elméletben a min
dennapi élet gyakorlata (család, közösség stb.) az állam szociálpolitikai folyamatai 
és a regionális/nemzeti intézmények közé helyezhetjük. A mindennapi élet és az 
állam szociálpolitikai folyamatai a hatalmi/tudásbeli viszonyok versenyhálójában 
elhelyezkedve állandó mozgást, tárgyalást, szövetségesek és baráti viszonyok meg
változását segítik.

A hatalmi viszonyokat vizsgálva Foucault2 (1980) azt állítja, hogy a hatalom sok
oldalú és decentralizált jellegű, mobilis, körforgásban lévő relációrendszert képez, 
amely más termelési, rokoni, családi, szexuális stb. viszonyokkal összefonódva túl
mutat az állam határain. A hatalmat egy alulról működő hajszálcsöves jelenségként 
képzeli el, nem mint a társadalmi hierarchia bizonyos pozíciójából, vagy az uralkodó 
és az uralt osztály közti alapvető kétoldali ellentétből eredő tényezőt. A hatalom 
egyközpontú elméletét elvetve megmutatja a modern hatalomgyakorlási technikák 
bonyolult hálózatát. A technika alapját azok az intézmények és aprólékos rutinok 
képezik, amelyek fegyelmezik a modern embert. A hatalomgyakorlás másik fontos 
eleme a társadalmi diskurzusok hálója, amelynek szelektált és ellenőrzött kijelenté
sei egymást keresztező és ellenőrző rendszerek. A diskurzusok, bár a tudás akarásá
ból származnak, nem kötődnek közvetlenül intézményekhez és cselekvő emberekhez 
(Zentai 1997). A mindenható központ nélküli hatalom és a hatalomgyakorlás min
dennapi technikáinak foucault-i értelmezése bátorítja az ellenállás különféle tereinek

2 Ezúton is szeretnék rámutatni egy Foucault munkáit összefoglaló, elemzéseit tartalmazó 
könyv hiányára; példaértékű külföldi munkának tartom a közelmúltban német nyelvterületen 
Mazumdar, Pravu tollából megjelent „Foucault”, illetve egy másik angol nyelvterületen ki
adott munka: Ransom, John S.: F o u c a u lt’s  D isc ip lin e : The P o litic s  o f  S u b jec tiv ity . Durham, 
NC: Duke University Press, 1997: 225 p. A szerző munkáját Foucault kritikai, már-már dé
moni szelleme hatja át, méltán a többi híres elemző társak közé emeli a szerzőt, mint Jürgen 
Flabermas, Charles Taylor, Thomas McCarthy és Nancy Fraser. Kiválóan kifejti, miként ér
hető tetten a szellemi kapcsolat a „fő hős” és Heidegger, Nietzshe. illetve Kant között, me
lyiküktől mit vett át, persze azt is kritikaian átalakítva. Ransom munkájában kizárólag az in
dex hagy maga után kívánnivalót, mert az sajnos már-már kellemetlenül hiányos, de ez nem 
csökkenti tudományos értékét.
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és stratégiáinak a kialakítását. A Foucault’ hatalomfogalmával kapcsolatos kritikák 
kifogásolták viszont, hogy az osztályok (rétegek), a gazdaság, a felkelések és láza
dások szerepének túl kevés teret enged meg -  hogy az ellenállás nem lehet a hatalom 
ellenséges alternatívája, és annak „alárendelt funkciója” (Said 1983: 246). A 
Foucault által feltételezett hatalomnak4 vannak makro- és mikrodimenziói -  a helyi 
ellenállás az alanynak biztosít előjogot, míg a makrofolyamatok inkább az állam 
által manipuláltak. Foucault (1983: 225) azzal érvel, hogy minden hatalmi viszony 
küzdelmi stratégiaként jelenik meg, melyben a domináló és az ellenállási erők nem 
vesztik el jellemző tulajdonságaikat, mind egyfajta állandó határt birtokolva egy
másban (ezzel egy pontot alakít ki a másiknak a lehetséges visszafordításra). Ezen 
erők egyesítik hatalmukat bizonyos helyzetekben, és ezekben a „csomópontokban” 
történik a versengés a vezető szerepért5.

Gramsci (1971) hegemónia-elmélete a gazdaság, az állam és a civil társadalom 
közti kapcsolattal foglalkozik. Amellett érvel, hogy a domináns társadalmi rendele
tek fizikai kényszer és kulturális jóváhagyás által alakultak ki. A hegemónia az ő 
definíciója szerint akkor alakul ki, amikor az uralkodó osztály és egyéb frakciók 
szövetsége intellektuális, morális és politikai értelemben megszerzi a társadalom 
többségének beleegyezését. A hegemónia azonban egy dinamikus folyamat -  az 
érintett embercsoportok, beleértve a domináns és az ellenálló elemeket is, folyton 
eltolódnak, akárcsak a terep, amin a küzdelem folyik. így a hegemóniát úgy is te
kinthetjük, mint egy aktív, mozgásban lévő helyzetet, ahol az ellenállási és az uralmi 
erők szüntelen versenye zajlik.

Egy társadalmi mozgalom heterogén képződmény, számtalan (és néha ellentétes) 
érdeket és azonosulást (nemben, fajban, osztályban, szexualitásban stb.) tartalmaz, 
melyek politikai-kulturális versenyterületet alkotnak, ahol az állam vezető szerepei

' Meglehetősen sokat hivatkozom Foucault munkásságára, bár tudatában vagyok annak, hogy 
Lacoste-t sokat kritizálta és nem volt geopolitikus. Fontos megállapítani, hogy Foucault a 
..geopolitika” szót a hatalom általános működésére használja. A „geopolitika” fogalmába 
beleértődik a tudomány, mint taktikai és stratégiai hadviselés formájának a megértése is. 
Foucault elemzése a „geopolitika geopolitikájának” kifejlesztésének lehetőségét sugallja, 
amely eredete lenne annak, hogy miként történt a geopolitika fogalmának meghatározása 
(geneológiai probléma) és a kortárs eszmecsere, eszmecserék részeként miként funkcionál, 
miként vesz benne részt.

4 Az uralkodó hatalmon értjük az olyan hatalmat, amely kontrollálni vagy elnyomni próbál 
másokat, saját akaratát akarja másokra kényszeríteni, vagy mások beleegyezését manipulál
ni. Ez az uralkodó hatalom elhelyezkedhet az állam, a gazdaság és a civil társadalom biro
dalmán belül, és egy bizonyos osztály, kaszt, faj, kiragadott csoport vagy politikai rendszer 
érdekeit támogatja mások kárára.

5 „A hatalom mindenütt jeienvalósága nem abból ered, hogy mindenre kiterjeszti legyőzhe
tetlen egységét, hanem abból, hogy nincs olyan pillanat, nincs olyan pont -  azaz, pontosab
ban szólva, nincs olyan viszony két pont között ahol ne volna jelen, ahol meg ne mutat
kozna. A hatalom mindenütt jelen van: nem azért, mert mindent átfog, hanem mert minde
nünnen előbukkanhat. »A« hatalom állandó, ismétlődő, magatehetetlen, önmagát újrater
melő aspektusa pusztán csak az az összhatás, amely mindezekből a változó elemekből kiraj
zolódik. az a láncolat, amely e mozgó viszonyokra támaszkodik, és -  mintegy visszahatás
képpen -  megpróbálja rögzíteni őket. Semmi kétség, nominalistának kell lennünk: a hatalom 
nem intézmény, nem struktúra, nem valamiféle erő. amellyel egyesek esetleg meg vannak 
áldva: a hatalom az a név, amellyel egy adott társadalomban egy bonyolult stratégiai hely
zetet megjelölnek” Foucault (1996: 95).
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és a korszerűség szempontjai (gazdasági növekedés, fejlődés) definiálhatók. Nyilván 
az államok és társadalmi mozgalmak között és azon belül lehetőség van sokféle kap
csolatra, beleértve a kooptálást, a kooperációt, az ellentmondást és a konfliktust. A 
társadalmi mozgalmak különféle formákat öltenek, különböző dimenziókban mo
zognak (család, közösség, város, régió stb.), és váratlan hálózatokat, kapcsolatokat 
és lehetőségeket teremtenek. Fontos előnyük, hogy felfedhetnek új létezési pályákat 
és formákat, alternatív jövőket és lehetőségeket hozhatnak létre, autonóm zónákat 
alakíthatnak ki a mindenkori hatalommal szemben. A társadalmi mozgalmak kol
lektív érzékenységet hoznak létre a hatalom megszorításai ellenében, és megpróbál
ják  megakadályozni ezek megvalósítását.

A tudásviszonyokat tekintve a társadalmi mozgalmak olyan gyakorlatokat teste
sítenek meg, melyek sajátosan ráépülnek a helyi kulturális kontextusokra. Gyakran 
képviselnek közösségen belüli mindennapi szokásokban elmerült szimbolikus és 
informális kapcsolatokat; különböző belső és társadalmi rítusokat, alternatív jelen
tésszerkezeteket, valamint az észlelés, elnevezés és cselekvés különböző módjait 
(Melucci 1989). Az alakulás e különböző módjai kibővítik a politikai terület fogal
mát úgy, hogy tartalmazza a hegemónia elleni pozíciókként kialakított mindennapi 
szokásokat és ismereteket. A társadalmi mozgások küzdelmei gyakran kulturális, 
gazdasági és politikai jelenségek, és olyan helyspecifikus különbségek és azonossá
gok körül zajlanak, melyek az államközpontú és meghatározott jelenségekkel és 
értékekkel szemben jöttek létre (Routledge 1993; 1997). Az emberek többsége nem 
a saját választása szerinti hatalmi rendszerben él. Válaszul ezen struktúrára, hatnak 
saját alkotó, ellenálló, lázadó és átalakító önszerveződő folyamataikra6. A társadalmi 
mozgalmi kihívások gyakran, de nem kizárólagosan, a civil társadalom7 szféráján 
belül történnek, ahol az állam hegemóniájának törvényességét a beleegyezés vissza
vonásával és az ellenállás aktív kialakításával vonják kétségbe.

Az 1989-es közép-európai átalakulások és nyomukban a nemzeti tudat ébredése 
mind-mind a civil társadalom iránti érdeklődés megújulását eredményezték. Maga a 
civil társadalom kialakulása és szervezeteinek létrejötte megingatta Közép- 
Európában az állam tekintélyét (Seligman 1992). A civil társadalom: „a cselekvése
ket tekintve küzdelmi, köztéri és politikai folyamatok tereként tekinthető. Ez magá
ban foglalja a társadalom területét, ahol a normák, identitások kialakítása és az ural
kodás és az ellentmondás társadalmi viszonyai elhelyezkednek” (Cohen 1985: 700). 
A köztudat kollektív tevékenységének fontosságát és motivációs erejét néhány, a 
társadalmi mozgalmakat kutató tudós kezdte felismerni (Escobar 1992). Mind a tu-

6 Mannheim Károly véleményében: tudásunkat látásmódunk eredményezi, látásmódunkat 
pedig perspektívánk, hogy mit gondolunk, azt végső soron társadalmi helyzetünk határozza 
meg. A gondolkodás nem elszigetelt individuumok absztrakt tevékenysége, hanem meghatá
rozott társadalmi csoportokban élő emberek társas cselekvéseinek összefüggő folyamata. 
Igazából a társadalom nem egyénekre bomlik, hanem társadalmi rétegekre, és az emberi te
vékenységek. gondolatok nagy része ezen árnyaltabb világon belül zajlik (Mannheim. 
1996) ’

7 A civil társadalom fogalma egyfajta jeligévé vált, eligazításul a modern nyugati társadalmi, 
gazdasági és politikai viszonyok, illetve a társadalomtudományok alapjául szolgáló fogal
mak, eszmék útvesztőjében. Magát a szót a tizennyolcadik században használták először a 
társadalmi kölcsönösség szférájának megjelölésére, majd a tizenkilencedik században az ál
lam hatósugarán kívül eső társadalmi létszférát írták vele körül.
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clás, mind a hatalom versenyterületté válik a társadalmi mozgalmak és a „fejlődési”8 
állam tevékenységei között.

A jelenlegi társadalmi mozgalmak által kialakított különböző gyakorlatok vála
szok a folyton változó (mégis összefüggő) gazdasági, politikai, kulturális és ökoló
giai feltételekre. Ezek a kollektív cselekedet olyan formáit hozzák létre, melyeket a 
múltban nem ismertek fel. Gazdasági szinten a jelenlegi társadalmi mozgalmak 
konfliktusokhoz vezetnek a termelési forrásokkal és a politikai szervezetekkel. To
vábbá a jelenlegi társadalmi mozgalmak gazdasági igényei nem korlátozódnak az 
erőforrások méltányosabb elosztására a korábbi mozgalmak által mellőzött termőte
rületek versenycsoportjai között, hanem érintettek olyan új szolgáltatások teremté
sében, mint a vidéki területek egészségügye és oktatása. A politika szintjén az új 
társadalmi mozgalmak gyakran függetlenek a politikai pártoktól, bár hathatnak a 
szakszervezetekhez hasonló intézményesített politikai szerveződésekkel való mun
kakapcsolatokra. Céljaik gyakran adnak alternatívákat a politikai folyamatok, pár
tok, az állam és az államhatalom számára. Valójában sok jelenlegi küzdelem előjo
gokat biztosít a civil társadalmon belüli helyi küzdelmeknek, helyi és politika
specifikus kérdések köré szerveződve, „egyoldalú” nyomásgyakorló csoportok ala
kításával (Routledge 1993). A mai mozgalmak gyakran kiterjesztik a politika fogal
mát a nemi, etnikai kérdésekre és különféle egyének és csoportok autonómiájára. 
Sok ilyen társadalmi mozgalom multidimenziós, egyidejűleg kezelve például a sze
génységi, a környezeti és a kulturális kérdéseket. Ez a multidimenzionalitás olyan 
alternatív politikát jelez, mely autonóm tevékenységterületek létrehozását célozza 
meg az „állami arénán” kívül (Peet-W atts 1993). A kultúra szintjén a jelenlegi tár
sadalmi mozgalmak teret keresnek a társadalmi és politikái kifejezésre, identitást és 
összetartást formálva rokonsági, szomszédsági kérdések és a mindennapi élet társa
dalmi kapcsolatai köré, túl az osztály-összetartozás „tradicionális” módján, vagy 
ahelyett. A társadalmi mozgalmak‘gyakran kulturálisak, és a mozgalmi politikák 
szimbolikusan jelentkeznek. A jelenlegi társadalmi mozgalmak sok csoportból áll
nak, beleértve az engedély nélküli mozgalmakat, parasztmozgalmakat, szomszédsági 
csoportokat, emberi jogi szervezeteket, női egyesületeket, bennszülöttek jogi cso
portjait, önsegélyező mozgalmakat a szegények és a munkanélküliek között, ifjúsági 
csoportokat, oktatási és egészségügyi szervezeteket és művészi mozgalmakat 
(Corbridge 1991).

Társadalm i m ozgalm ak, m int sokaságok (C anetti után)

A társadalmi mozgalmakkal kapcsolatos jelenlegi elméleti viták az erőforrás
mozgósítási és identitás-orientált elméletek összehasonlítási hatékonyságának vizs
gálatát tartalmazták. Ezen belül sok eltérő elemzés létezik, melyek közül néhányat 
az alábbiakban röviden kiemelünk.

Az erőforrás-mobilizációs megközelítés (Tilly 1978) elemzésének tárgya a kol
lektív működés az ellentétes érdekű csoportok között, a mozgalom céljaira, szerve
zésére és vezetésére, a mozgalom számára elérhető forrásokra és lehetőségekre és a

A „fejlődési” jelzőn itt azt értjük, hogy valamilyen történelmi előrehaladást, értéket mutat 
fel, még ha adott viszonyok között esetleg autokratikus vagy autokratikus jegyekkel bír is.
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mozgalom által alkalmazott stratégiákra összpontosítva. Ez a perspektíva a mozgal
mi folyamatokkal foglalkozik az idő során, és nagyon érdekli a politikai pártok (akár 
regionális, nacionalista, vagy kommunista) szerepe az elégedetlenek szervezkedésé
ben, és az államot mint elnyomási mechanizmust értékeli.

Az identitás-orientált (vagy politikai-kulturális paradigma) elmélet azt vizsgálja, 
hogy a kollektív cselekvők hogyan alakítják ki azokat az identitásokat és összetartá
sokat, melyeket védenek. A megközelítés megpróbálja megérteni, hogy a társadal
mon belüli strukturális és kulturális fejlődések (mint a hatalom, uralom és kulturális 
orientációk társadalmi viszonyai) hogyan járulnak hozzá egy társadalmi mozgalom 
karakteréhez és kifejezéséhez. Az identitás-orientált perspektíva kritizálja a forrás
mobil izációs elméletet, mert az utóbbit társadalmi mozgalmi stratégiák vizsgálata
ként tekintik, mintha a cselekvőket a céljaik és nem azok a társadalmi és hatalmi 
viszonyok határoznák meg, melyekbe helyezték őket. Ez az elemzés a társadalmi 
tiltakozás kifejező dimenzióit hangsúlyozza, különösen annak kulturális és vallási 
idiómáit és a helyi osztályviszonyok természetét. Ezért egy mozgalom jelentősége 
nem csak attól függ, hogy mit ér el és mit nem, hanem attól a nyelvtől is, mellyel a 
társadalmi cselekvők kifejezik elégedetlenségüket.

Alain Touraine (1985) úgy véli, hogy a társadalmi mozgalmak a társadalom ön
újratermelésének tünetei. Kulturális területen alakítják ki mozgástereiket, mivel 
céljuk a történelmi tudat ellenőrzése (társadalmi gyakorlatokat ellenőrző, sajátos 
kulturális modellhalmazok), és nem csupán a szervezési formák, szolgáltatások, 
termelési eszközök stb. uralása. Más szóval, a konfliktus semmilyen formája nem 
választható el a kultúrától -  akár osztállyal, nemmel, ökológiával kapcsolatos kérdé
sekkel foglalkozik.

Ládán és Moitjfe (Melucci 1989) megközelítésében a társadalmi mozgalmak al
kotják a politikát mint egyfajta tagolódási folyamatot. A társadalmi tevékenység 
értelmezésük szerint alapvetően diffúz folyamat, melyben felépül az ember társada
lomépítő tevékenysége. Ez állandóan változó és ütköző, vezetési és ellen-vezetési 
értelmezések és pozíciók területe. Azt a folyamatot hangsúlyozzák, melynek során 
társadalmi mozgalmak pozíciókat hoznak létre maguknak, más mozgalmakkal és 
intézményekkel kapcsolatban (beleértve az államot). Közben Melucci hangsúlyozza 
a jelenlegi mozgalmak kollektív cselekedetre és identitásra összpontosított karakte
rét. Állítja, hogy a társadalmi mozgalmakat nem lehet a mindennapi élet elsüllyedt 
kulturális kapcsolatrendszerétől függetlenül értelmezni, hiszen ezekből bukkantak 
elő (lappangva, majd felszínre bukkanva). Úgy véli, hogy mivel a kollektív cselek
vés gyakran kulturális kódokra épül, a társadalmi mozgalmak formái maguk az üze
netek, jelekként működve a domináns kódok szimbolikus ellentétét jelképezik.

A társadalmi mozgalmak szétterjedhetnek rövidtávú intenzív mobilitást és vissza
fordítható elhivatottságot mutatva (Melucci 1989). Résztvevőik gyakran heterogén 
karakterűek és identitásúak. Ennek eredményei lehetnek instabil politikai szerveze
tek, amelyek azonnal felbomlanak, ha a kérdéses ügy megoldást nyer, mivel a szer
vezet képtelen áthidalni támogatóinak sokféle érdekeit. Az általuk kialakított külön
féle területeken a jelenlegi mozgalmak megpróbálják saját képviseleti formáikat 
létrehozni. Különféle kifejezési formáik lehetnek: rövid, illetve hosszú időtartamú
ak; metamorf, összefonódott, vagy hibrid; kreatív vagy önpusztító; a status quo-t 
kihívó vagy konzervatív. Bizonyos társadalmi mozgalmak megértéséhez szükséges a
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kollektív cselekvés térbeli közvetítésének elemzése (Routledge 1993) és a társadal
mi mozgalmak sokaságaként való felfogása is. A társadalmi mozgalmak értelmez
hetők folyamatként, melyek felbukkanása és felbomlása nem rögzíthető időbeli 
pontként. Számos folyamat hozzájárul, átfedi és túllépi a dátumokat, melyeket az 
ellenállás kezdetének és végének kívánnánk választani (a rögzített évszámok lega
lább annyira gátolják gondolkodásunkat, mint amennyire segítik tájékozódásunkat 
tanulási folyamataink legelején). Valójában a társadalmi mozgalmak határai lehet
nek hamisak; nincs világos elhatárolás múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tevékenységei 
között. A társadalmi mozgalmak általában és az ellenállások különösképp tekinthe
tők kölcsönhatásokként, viszonyok és átalakulási tettek sokaságaként -  egy vég nél
küli küzdelemként, konfrontációs és átalakulási folyamatként9.

Ahol maga a folyamat lezajlik, nevezhető ellenállási területnek, amely a hegemón 
és ellen-hegemón hatalmakra és diskurzusaikra, uralkodási, alárendeltségi, kizsák
mányolási és ellenállási viszonyaira és ezen erők között lévő kapcsolatra utal10. Ezen 
erők és viszonyok közti és azokon belüli mozgalomra utal -  egy ellentmondásos 
mozgalomra, mely sokféle és heterogén. Ekkor az ellenállási területek a mindennapi 
élet ismereteiből, alakulásaiból, gyakorlataiból és anyagaiból állnak. A világ kiala
kításában érintett taktikákat, stratégiákat és szimbolikus folyamatokat testesítenek 
meg különböző hitek, értékek, célok és elképzelések közti versenyhelyzeteket jelké
pezve. Minden ellenállási terület egy politikai gyakorlattal vegyül, amely makro- és 
mikropolitikát is tartalmaz. Az ellenállás mikrostruktúrája alakítja ki a társadalmi 
mozgalmak elképzeléseit és emlékeit, kulturális szimbólumait és az „előfordulási 
hely taktikáit”. Mint a versenyzés egy területe az ellenállási terület nem csak egy 
fizikai hely, hanem egy fizikai kifejezés is (pl. barikádok és sáncok kiépítése), ami 
nem csak egy mozgalom taktikai leleményességét tükrözi, de a teret jelenségek egy 
amalgámjával látja el, legyenek ezek szimbolikusak, lelkiek, ideológiaiak, kulturáli
sak vagy politikaiak. Egy ellenállási terület így metaforikus és konkrét is egyben. Ez 
alkotja a földrajzi területet, ahol a konfliktus lezajlik, és ez egy jelképes terület is, 
ami értelmezi a kollektív cselekvést. Ezek a terek sokféle elrendezésben, kapcsolat
ban állnak egymással. Ez szorosan kapcsolódik az ellenállás makrostruktúrájához és 
elválaszthatatlan attól -  ugyanúgy, mint a szervezés, a szerveződés strukturális fel
tételei, a politikai viszonyok stb. makrostruktúrájától. Minden egyes elrendezés a 
társadalmi mozgalom tevékenységének sajátosságát tükrözi és a módokat, ahogy az 
egyéni, valamint kollektív akarat a mozgalmat hitelessé, elfogadottá teszi. Az ural

9 ... mindegyik egy speciális eset ... ellentmondások, melyek spontának, vadak, szolidárisak, 
koncentráltak, uralkodóak. vagy erőszakosak: mások, melyeknél gyorsan kompromisszumra 
lehet jutni, érdekeltek és áldozatiak: ... az ellenállási fókuszok időben és térben különböző 
sűrűséggel vannak szétszórva ... a test bizonyos pontjait, bizonyos életpillanatokat, bizonyos 
viselkedési típusokat kiemelve (Foucault 1996).

10 Az alárendeltség egy olyan hatalmi formára utal. mely egyéneket alárendeltté tesz. Ez je 
lenthet alárendeltséget valaki másnak kontroll és függőség általi, és önmagunkhoz való 
kötöttséget tudatosság által. Az uralom etnikai, társadalmi és vallási kényszerre utal. A ki
zsákmányolás azon társadalmi és helyi viszonyokra utal, melyek az egyént elkülönítik attól, 
amit előállít. Ezen gazdasági, kulturális és politikai erők és viszonyok összefüggnek. Szin
tén minden ellenállásban megvan az új hatalmi formák veszélye. Az uralom, alárendeltség, 
kizsákmányolás és ellenállás ezért elválaszthatatlanok, átfedik egymást és összefonódnak 
(Id. Foucault 1983).
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kodó hatalom viszonyai és erői ellen lehet egyéni és lehet kollektív fellépés is. A 
kollektív fellépés a társadalmi mozgalmak formáját ölti, de tartalmazhat önkéntes 
szerveződéseket, kormányon kívüli, vallási szervezeteket, közösségi csoportokat, 
önsegélyző és nyomásgyakorlócsoportokat és informális hálózatokat, mint ellen
kulturális kapcsolatok a szövetség és affinitás különböző formáiban (Elkins 1992).

Ellenállási terek

Mivel különböző társadalmi csoportok különböző jelentésekkel és értékekkel ruház
zák fel a teret, bizonyos helyek a konfliktus helyszíneivé válnak, ahol találkoznak az 
ellenállás, uralom, hatalom viszonyai és társadalmi struktúrái. A kollektív cselekedet 
gyakran irányul kulturális kódokra, melyek önmagukban hely-specifikusak, mivel a 
kultúra és etnikum „képzelt tereket” hozhat létre (Harvey 1989), egy közösség hely
rő l11 alkotott érzeteit tükrözve. Az ebből eredő ideológia egy pozitív megerősítési 
folyamatot gerjeszt (a helyi értékekre és életstílusokra vonatkozóan) és az uralom 
beavatkozó értékei elleni szembenállásra késztet. A hely így fontos az ellenállási 
helyzetnek, az alternatív ismeretek kialakításának és a helyi és globális gyakorlatok 
közti kölcsönhatás számára is. Bizonyos ellenállási helyek iránti érzékenység maga 
után vonja a történelmi sémák elismerését, a felfogás szubjektív természetének, a 
dinamikus térbeli elképzelések és tapasztalatok szubjektivitásának feltételezését, és 
annak, hogy a terek hogyan alakulnak át kulturális jelentéssel, emlékkel és identitás
sal feltöltött helyekké. Az ellenállás a mozgalmat a térrel hozza kapcsolatba: egy 
teret lehet igényelni, megvédeni, stratégiailag felhasználni vagy elhagyni. A moz
galom és a tér e kapcsolata komplex és néha látszólag ellentmondásos háló. Hasz
nosnak találom e kapcsolat megvilágítása céljából megvizsgálni Deleuze és Guattari 
(1987) „sima” és „barázdás” területről alkotott fogalmát. A barázdás területet úgy 
látják, amely egybefon változó és változatlan elemeket: tér, amely statikus és homo
gén, és melyen a mozgalom területhez kötött -  jól érzékelhetően körülhatárolható -  
és bezárt, ezzel együtt esetleg ki is zárt. A sima terület ellenben állandóan változik, 
olyan tér, amely könnyed és heterogén, ahol a mozgalom deterritorizált. Ezen eltérő 
területek állandóan egymásba alakulnak, sokaságok dinamikus folyamatát képvisel
ve. így a társadalmi mozgalmak a vándorélet bizonyos alakzatait idézik elő azon 
konkrét helyi, politikai, kulturális és stratégiai körülmények szerint, melyben elhe
lyezkednek. Egy bizonyos ellenállás egy konfliktus dinamikája alatt hathat mind a 
területhez kötött, mind a területtől független mozgalomra is.

Az ellenállás lehetőségeinek képe változik a társadalmi mozgalmi gyakorlaton 
belül. A társadalmi mozgalmak személyes és személyek közti vágyakból, stratégi
ákból és csoportosulásokból állnak, egyének megszámlálhatatlan gyűjteményei -  
összefonódott útjaik egybeszőnek helyeket gyűlések és felvonulások által, melyek 
jelentést és jelentőséget adnak a helyeknek. A társadalmi mozgalmak gyakorlatán 
belül vizsgálhatjuk a kapcsolatot az egyén, a tömeg, a raj között, és magát a moz
galmi tevékenységet is tekinthetjük. A bandák számban kicsik és gyakran alkotnak -

11 A helyi érzet arra a szubjektív irányultságra utal. melyet az egy helyen való élés okoz.
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Canetti (1991) elnevezésével -  „tömeg kristályt” (rokoni csoportok, káderek, utcai 
színjátszó csoportok stb.), mely kiválthat tömegeket, demonstrációkat és mozgalma
kat. A bandák mindig a szétszóródás és deterritorializáció folyamatában vannak. A 
tömeg ellenben számban nagy, a területiség koncentrációjának, hierarchiájának és 
szervezésének jellemzőivel rendelkezni. A különböző sokaságok különböző tevé
kenységmódokat eredményeznek. A banda nem száll nyíltan szembe az uralkodó 
hatalommal, titkosabb, föld alatti taktikákat, meglepetéseket és a deterritorializált 
mozgalom kiszámíthatatlanságát kihasználva működik. Ellenben a tömeg nyíltan 
szembeszáll az uralkodó hatalommal, számának súlyával és a tér átdimenzionált 
területesítésével (vagyis az uralt tér egy részét „kisajátítja”). Máskor a tömegek 
spontán kihívásokat vagy lelkesedést szíthatnak, melyek majdnem olyan gyorsan 
felbomlanak mint amilyen gyorsan megalakulnak. A csoportosulások, a banda és a 
tömeg kapcsolódhatnak egymáshoz vagy szemben állhatnak egymással, egymás 
előzményei lehetnek. A tömeg „ragályos”, hirtelen alakul számos helyen, egyszerre 
destruktív és kreatív. Néhányan autógumikat gyújtanak meg, hogy ideiglenes bari
kádokat alkossanak a keskeny utcákon, amikor ádáz harc alakul ki a felfegyverzett 
rendőrség és a kődobáló tüntetők közt. A következő konfliktusban néhányan temp
lomokra másznak, mások mellékutcákban tűnnek el, vagy kapuban rejtőznek el. 
Néhányan meghátrálnak a könnygáz és golyók hatására, míg mások ellentámadnak 
téglákkal és kövekkel. A tüntetők mozognak, mint a tenger, sok-sok hullámmal. Az 
utcákat reggelre kőtörmelék és kocsikerekek elszenesedett maradványai lepik el, a 
tiltakozás bombája épületeket éget és feketít be, elhagyott buszok és rendőrségi já r
művek állnak mindenfelé, felfordítva és kiégetve. A tömeg viselkedésének gyakran 
van logikája. Van céljuk, fejlődési pályájuk, vezetőségük, célpontjaik, kezdetük és 
befejezésük. Fontosak talán azok a pillanatok -  egyéni és kollektív is -  egy társa
dalmi mozgalom életében, melyek váratlanok, melyeket nem is lehet teljesen elter
vezni. Ez a küzdelem spontaneitása. Az uralkodó hatalommal szembeni önmegerő
sítés a lázadás, az ellenállás által keltett érzések és szenvedélyek, „ez a kilépés min
denből, ami megköt, bezár és terhel” (Canetti 1991) -  ezek a pillanatok nem szűkít
hetők le a kollektív akció elméleti magyarázataira. Scott (1990) állítja, hogy a szoci
ológiai elemzés központjába az ellenállásban résztvevők által tapasztalt hangulatot 
és kedélyt kellene helyezni, hiszen energiájuk és izgatottságuk annak része, ami 
eseményeket hoz létre. Az ilyen pillanatok a politikai küzdelem alapvető erői, az 
ilyen pillanatok hely-specifikusak, bizonyos kulturális, történelmi és szociálpolitikai 
környezetben jelennek meg. Ezért minden ellenállásnak van egy mikrostruktúrája, 
mely az elnyomottak mindennapi tapasztalatait és vágyait alakítja és fejezi ki: emlé
keiket, elképzeléseiket, kulturális jelképeiket; előfordulási helyek taktikáit, melyek 
inspirálják és motiválják a társadalmi mozgalom cselekvőit.

A társadalmi mozgalmak gyakran támaszkodnak helyi ismeretekre, kulturális 
szokásokra és anyanyelvre ellenállásuk kialakításához. A sajátos kulturális, gazda
sági és politikai miliő, melyből a mozgalom kinő, befolyásolhatja a mozgalmi ellen
állás formáját és jellegét. Amit Harlow (1987) „ellenállási irodalom”-nak nevezett 
(pl. költészet, börtön-emlékiratok, ellenállási elbeszélések) visszatükrözi a társadal
mi mozgalom küzdelmeit, és részt is vesz bennük, hiszen tevőlegesen vissza is hat 
„fejlődésükre”. A társadalmi mozgalmak hangjai változási és átalakulási stratégiákat 
képviselnek, melyekkel új, széthúzó szervezetek hozhatók létre. Kihívást jelentenek
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a nyelv, az ideológia gyarmatosítására, és a geopolitikai központ általi jelentés
elvárásokra, közben megerősítve a helyi identitást, kultúrát és ismeretrendszereket, 
m int ellenállásuk szerves részét. Meg kell jegyeznünk, hogy egy társadalmi moz
galmon belüli hangok nem homogének. Az ellenállásban léteznek feszültségek, 
konfliktusok, tárgyalások és eltérések, melyeket egy bizonyos harc alatt vagy felad
nak, vagy nem. Valójában a többszólamúság elméleti stratégiája fontos politikai 
kérdéseket vet fel.

A posztmodern geopolitikában fontosak a gyakran ellentmondásos kulturális, tár
sadalmi és anyagi környezetek, melyekben ezek a társalgások lejátszódnak. A 
posztmodem geopolitikában különös jelentőséggel bírnak a társadalmi mozgalmak 
stratégiái, gyakorlatai -  az erőforrásokat hogyan koordinálják az akciókkal, hogy a 
kívánt eredményt érjék el az ellenséggel való kölcsönhatás gördülékeny folyamatá
ban konkrét esetekben, a véleményeltérés olyan taktikai vektorait is beleértve, ame
lyek kifejezik egy társadalmi mozgalom leleményességét és az erők fejlődését. Az 
ilyen stratégiákat kulturálisan és helyileg ezernyi módon ki lehet fejezni, mégis min
dig az ellenfelek közti hatalmi kapcsolatról szólnak (Foucault 1983: 225-226). Az 
ellenállási stratégiák ingatagok és sokfélék, komplex és eltérő módon kereszteződ
nek osztállyal, nemmel, etnicitással és szexualitással, magukban foglalva a mozgal
mat különböző fonnák és taktikák között és ezeken belül. A stratégiai mobilitás 
ezernyi nézőpont tanulmányozását teszi lehetővé, ami el nem képzelt akciók lehető
ségeit fedheti fel (Haraway 1991). Az ellenállás ilyen ingadozása azért fontos, mert 
a társadalmi mozgalmak ellenségei (legyenek ezek államok, nemzetközi intézmé
nyek, magánérdekek stb.) állandóan változó pozíciókat foglalnak el és így a társa
dalmi mozgalmaknak tudniuk kell követni ezeket a hatalmi változásokat (Rose 
1993). Az ellenállási történetek különböző helyekről szólnak és eltérő ismereteket 
tartalmaznak. Ennek megismerése bővíti a társadalmi össztudást, gazdagítja a társa
dalmi önismeretet és biztosítja a tudomány sokszínűségét, a diskurzusok többrétegű- 
ségét.
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C surgó  Bernadett

REGIONALITÁS-LOKALITÁS A 21. SZÁZADBAN
A M agyar Szociológiai Társaság éves közgyűlése és konferenciája

A Magyar Szociológiai Társaság (MSZT) 2000. november 10-11-én tartotta éves 
közgyűlését és konferenciáját Hódmezővásárhelyen, Regionalitás-lokalitás a 21. 
században címmel. Első alkalommal ült össze a Társaság olyan városban, amely 
nem megyeszékhely, ezzel is igazodva a konferencia témájához, hisz Hódmezővá
sárhely fontos regionális központnak tekinthető. Az első nap programjában a köz
gyűlés és a konferencia szerepelt, míg a második napon az MSZT szakosztályainak 
szekcióüléseire került sor. Az esemény három helyszínen folyt, a megnyitó és a 
nyitóelőadás a Fekete Sas Szállóban, Hódmezővásárhely címerépületében volt, a 
közgyűlés és a konferencia a Polgármesteri Hivatal dísztermében kapott helyet, míg 
a következő nap szekcióülései a Cseresnyés Kollégiumban zajlottak.

I .

A közgyűlésen elsőként Csákó Mihály, az MSZT soros, leköszönő elnöke tartotta 
meg éves beszámolóját. Elmondta, hogy a Társaságon belül szakosztályokban folyik 
a munka. Az Elnökség a szakosztályok elnökeiből áll, akik az ország különböző 
részein dolgoznak, így az elnökség nehezen tudja megvalósítani az operatív műkö
dést. A szakosztályi rendszer sajátosságaiból adódóan nagyon nehéz összefogni, 
illetve ellenőrizni a Társaság munkáját. A gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy 
akik dolgozni kívánnak, azok számára a keretek biztosítva vannak, ugyanakkor le
hetőség van szabadon nem tevékenykedni is. Emellett problémásnak ítélte meg az 
elektronikus kommunikáció Társaságon belüli lehetőségeit, amit jól mutat, hogy 
még az Elnökség tagjainak sincs élő e-mail listája.

Az elmúlt évben az Elnökség kísérletet tett a Társaság kamarává alakítására, de 
az érvényes jogszabályok értelmében erre nincs lehetőség. Csákó Mihály azonban 
hangsúlyozta, hogy ennek ellenére az érdekképviselet erősítését meg kell, és meg is 
lehet oldani. Tervbe vették, de nem készült el a Magyar Szociológiai Társaságot 
bemutató anyag, és az Etikai Kódex megalkotására sem került sor. 2000-től a sze
mélyi tagság mellett az intézmények is tagjai lehetnek a Magyar Szociológiai Társa
ságnak, eddig azonban csak egyetlen intézmény a JATE Szociológia Tanszéke élt 
ezzel a lehetőséggel.

A beszámoló zárógondolataként Csákó Mihály elmondta, hogy a „társasági élet” 
fellendítését továbbra is nagyon fontosnak tartja, és ilyen irányú lépéseit alelnökként 
is folytatni kívánja.

Az elnöki beszámolót követően Tibori Tímea, az MSZT titkára foglalta össze a 
szakosztályok elmúlt évi munkáját, illetve röviden vázolta a Társaság pénzügyi 
helyzetét. A ténylegesen működő szakosztályok létszáma 8-12 fő. Az idén két új 
szakosztály jött létre, a Politikai viselkedés szakosztály Tardos Róbert vezetésével, 
és a Társadalmi dinamika szakosztály, amelynek elnöke Fokasz Nikosz. A pénzügyi 
helyzetről elmondta, hogy a Társaságnak jelenleg 512 fizető tagja van. az intézmé
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nyi tagság bevezetésétől a pénzügyi helyzet javulását várják. A jövő év elejére elké
szül a részletes pénzügyi beszámoló, amelyet a tagsággal levélben ismertetnek.

Következő napirendi pontként Tardos Róbert tartott beszámolót a Szociológiai 
Szemle helyzetéről. A folyóirat hamarosan elérhető lesz az interneten, az 1999/4. és 
a 2000/1. szám már olvasható, és kilátások vannak a nemzetközi terjesztésre is. 
Tardos Róbert hangsúlyozta, hogy a lapnak nyitottnak kell lennie minden irányzat 
felé. Fontosnak tartják a kutatási folyamatok és a nemzetközi trendek bemutatását. A 
szociológia jeles alakjairól szóló beszámolóknak és a recenzióknak a lap mindig 
helyet biztosít. Szeretnék, ha több elméleti, elmélettörténeti, és módszertani munka 
születne, a szerkesztőség az ilyen jellegű munkákat nagyon hiányolja és várja.

A beszámolókat követően került sor a Magyar Szociológiai Társaság díjainak ün
nepélyes átadására. A Társaságnak két díja van, a Polányi Mihály-díj, amellyel az 
elmúlt év szociológiai könyvét és tanulmányát jutalmazzák, valamint az Erdei Fe
renc emlékérem, amit minden évben a fiatal, 35 év alatti, pályájuk elején álló kuta
tóknak ítélnek oda. Az 1999-es év Poiányi-díját a fiatalon elhunyt Csontos László
nak ítélték oda a kiemelkedő szociológiai munkásságát megjelenítő posztumusz ta
nulmánykötetért, ugyanezen díj tanulmány kategóriájában Róbert Pétert illette elis
merés. A racionális szavazó Magyarországon című tanulmányáért (Századvég, 
1999/12). Az Erdei Ferenc emlékérem idei díjazottjai Csite András és Enyedi Zsolt, 
akik nevéhez már több kiváló munka és tanulmány fűződik.

A közgyűlés záróakkordjaként került sor az Elnökségen belüli tisztújításra. Első
ként a közgyűlés megválasztotta a 2002. évi elnökét. A jelölt Feleky Gábor a JATE 
Szociológia Tanszékének vezetője volt. akit a tagság egyhangúlag meg is választott. 
Ezt követően Csákó Mihály átadta az elnöki posztot a 2001. évre megválasztott el
nöknek, Szirmai Viktóriának. Az új elnök a következő év legfőbb feladataként a vi
déki egyetemekkel és kutatócsoportokkal való szorosabb együttműködést jelölte ki.

II.

„A régió és lokalitás ma mást jelent, mint 100 évvel ezelőtt, Európa ma már a föde
ralizmus és regionalizmus Európája", ezen gondolatokkal nyitotta meg a Magyar 
Szociológiai Társaság 2000. évi konferenciáját Csákó Mihály elnök. Az előadások 
többféle nézőpontból világították meg a regionalitás és lokalitás mai helyzetét Ma
gyarországon.

Elsőként Enyedi György akadémikus tartott előadást Városrégiók címmel. A vi
lággazdaságot egyre inkább nagyvárosi régiók irányítják. A nagyvárosi régiók el
terjedése új jelenség, a városrégiók a nemzetállamok helyébe lépnek a globális gaz
daságirányításban. A rutinjellegű termelésnek köszönhetően ma már nem feltétlenül 
szükséges a gyáraknak a nyersanyaglelőhelyek közelébe települniük. így rengeteg 
alkalmas telephely van. és az ipar kitelepül a városokból. Az információáramlásban 
is megszűnt a távolság. Ennek ellenére a városokban erőteljes centralizáció figyel
hető meg, a gazdaságirányítás, a döntési központok, az innovációs központok, és a 
kutatási központok ugyanis nem települnek szét. Ennek oka. hogy a stratégiai dönté
sekhez találkozni kell. tehát a gazdaság kreatív része koncentrálódik, a gazdasági 
döntésközpontok összetelepülnek. így válnak a nagyvárosi régiók az interaktív ta
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nulás központjaivá, és ez a városrégiók egyik legfontosabb tulajdonsága, amellyel a 
vállalatokat a városokba vonzza.

A nagyvárosi régiók társadalomföldrajzáról Enyedi György elmondta, hogy a vá
rosrégiókat demográfiai sokszínűség, multikulturalitás és multietnicizmus jellemzi. 
Városmorfológiai átalakulás figyelhető meg, többfajta város cementeződik össze, 
nem csak a városközpontban lehetnek központok, ennek köszönhetően nincs már 
szabályos térmodell. Kiemelte, hogy a nagyvárosokban a társadalmi polarizálódás 
nagyon jelentős. A gazdaság vonzásának köszönhetően ugyanis nagyon nagy a be
vándorlás, ezt azonban a társadalom nehezen tűri, kialakul tehát az „underclass” . 
Ezzel egy időben jelentős elitbevándorlás is zajlik, az elit is szegregálódik, lakópar
kokban különül el, ezeket a lakóparkokat nevezte Scott a „félelem architechtú- 
rájának”.

A városirányításról az előadásból megtudhattuk, hogy a kormányzásban megnő a 
civil szféra szerepe, a gazdasági versenyben való bennmaradás és siker a városnak, a 
városvezetésnek is érdeke. A fő kérdés a városirányítás számára, hogy a helyi gaz
daság erősítése vagy a külső tőke megnyerése a fontosabb.

Enyedi György végezetül a nagyvárosi régiók általános jellemzésében a városré
giók politikai szerepéről beszélt. A nagyvárosi régiók nemzetközi hatáskörűek, így 
bizonyos fokig a nemzetállamok mellé lépnek, ennek köszönhetően sokszor konflik
tusba is kerülnek egymással, e konfliktust tovább erősíti a városrégiók identifikációs 
ereje, tehát például lehet valaki budapesti anélkül, hogy magyarnak tekintené magát.

Ezzel a gondolattal tért át Enyedi György Budapest, mint városrégió bemutatásá
ra. Budapestnek, mint nagyvárosi régiónak a határa meghatározhatatlan, de minden
képpen nagyobb, mint a főváros és az agglomeráció. Legtágabb értelemben ide tar
tozik Tatabánya, Székesfehérvár és Kecskemét a peremvárosaikkal együtt. A gazda
ság deindrusztrializációja erőteljes Budapesten is, de nem úgy, mint Európában, 
nálunk az ipar csak az agglomerációba települt ki, egyfajta „kis deindrusztrializáció” 
figyelhető meg. Budapest nemzetközi szerepe és tőkevonzó ereje kiemelkedő. Még 
nem mondható, hogy multietnikus, de például a kínaiak betelepülése egyre jelentő
sebb. Budapesten is megfigyelhető az elit szegregációja, itt is létrejöttek a lakópar
kok, lakóterületek, például Páty, Göd. Sajátos jelenség, hogy az elővárosok szétvál
nak az észak-nyugati gazdag elővárosokra, és a délkeleti szegény elővárosokra. A 
kormányzat ez ellen tehetetlen, az egységes irányítás még nem jö tt létre.

A regionalitás egészen más aspektusát ragadta meg Kovách Imre a Hatalom, 
regionalizmtts. vidékfejlesztés című előadásában. A hatalom politikai, redisztributív 
és lokális hatalmat jelent. Elmondta, hogy az 1970-es években „új regionalizmus” 
jött létre Európában, ez azért nagyon fontos, mert Európa talán a régiókkal tud vála
szolni a globalizációra. Az európai fejlesztési politika kétharmada regionális fej
lesztéssel foglalkozik. Az előadás középpontjában a vidékfejlesztés kérdése állt, ami 
természetesen nem egyenlő a regionális fejlesztéssel. Európában komplex vidékfej
lesztés honosodott meg, ami nem csupán agrárfejlesztést jelent. Részletesen beszélt 
a vidékfejlesztés úgynevezett fejlesztési laboratóriumáról a LEADER-ről. A 
LEADER által megfogalmazott legfontosabb alapelvek: a kooperáció, a decentrali
záció, az alulról való építkezés és a monitoring rendszer. A LEADER-t kritizálok 
szerint a vidéki népesség jelentős része kimarad a LEADER által biztosított elő
nyökből, illetve egy rendkívül erős integratív rendszert hoz létre, aminek követkéz-
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tében a nemzeti célok háttérbe szorulnak. Ez egy gyökeresen új redisztributív rend
szer, amely a szereplők kiválasztását határozza meg. Új intellektuális központok 
jönnek létre Európában, új együttműködések, új szereplőcsoportok tűnnek fel. A 
kulturális tőke jelentősége nagymértékben megnő a pályázatírás, az imázs-teremtés 
és a lobby előtérbe kerülése miatt. A LEADER-elv a nemzeti bürokráciák erejét 
kívánja megtörni.

Kovách Imre hangsúlyozta, hogy a vidékfejlesztés Európában mindenhol nagyon 
fontos, ami azt mutatja, hogy Európa újrateremtése nem csupán a nagyvárosi régi
ókban és városközpontokban történik. Ezt követően tért rá a magyarországi helyzet 
bemutatására. Elmondta, hogy 1996-tól megkezdődött Magyarország „európaizá- 
lása” . Törvény született az EU-konformitás megteremtésére, amiben megfogalmaz
ták, hogy a fejlesztési források felhasználását decentralizálni kell, és létre kell hozni 
a pályázati rendszert. Ezek az alapelvek azonban a gyakorlatban nem igazán mű
ködnek. Nincs kontroll, és a decentralizáció sem valósult meg. Ennek egyik legfőbb 
oka, hogy nagyon sok csoportnak (politikai csoportok, minisztériumi apparátusok) 
érdeke az állami redisztribúció fenntartása. Bár a kilencvenes évek második felében 
két új csoport is hatalomhoz jutott a vidékfejlesztésben, az egyik a lokális és regio
nális gazdasági elit, a másik a szakértők és designerek csoportja, ezzel egy időben 
azonban a hierarchia újraszervezése figyelhető meg a legtöbb régióban, ami abban 
nyilvánul meg, hogy az új hatalmi csoportok, tehát a régiók gazdasági elitje magá
hoz ragadja a politikai hatalmat is.

Kovách Imre arra is kitért, hogy a vidék tudományos elemzésében új fogalomként 
jelenik meg az „új ruralitás”. E fogalom bevezetésére a vidék pejoratív értelme miatt 
volt szükség. Az „új ruralitás” egy sokszínű vidékfogalmat takar. A falvaknak na
gyon sok típusa és variációja jött létre Magyarországon. Mint Európa rurális terüle
tein mindenhol, nálunk is lezajlott a mezőgazdaság átalakulási folyamata, ami a me
zőgazdaság súlyának csökkenését eredményezte, illetve nálunk is eltűnt a paraszt
ság, ami nem azt jelenti, hogy nem maradtak meg bizonyos paraszti minták, de a 
parasztság, mint réteg megszűnt. Ennek utolsó mozzanata éppen a kilencvenes 
években ment végbe a közösséghez való kötődés megszűnésével. Európa többi or
szágával ellentétben azonban nálunk a vidéki népesség nem csökkent, hanem nőtt 
azáltal, hogy új társadalmi csoportok jelentek meg vidéken (pl. városiak kiköltözé
se). Végezetül Kovách Imre felhívta a figyelmet arra. hogy most jelent meg egy an
gol nyelvű kötet, amelyben Európa számos országának kutatói elemzik a hatalom, 
regionalitás és vidékfejlesztés problémáját a saját országukra vonatkozóan.

Sok ponton kapcsolódva az előző előadáshoz Csatári Bálint A vidék konfliktusai, 
különös tekintettel az Alföldre című előadásában a geográfia módszereivel elemezte 
a vidékfejlesztés problematikáját Magyarországon. Csatári Bálint hangsúlyozta, 
hogy a vidékproblematikát intellektuális kérdésnek keli tekinteni. A magyarországi 
vidékfejlesztést meghatározza, hogy míg Európa más országaiban a nemzeti vidék- 
fejlesztési politika volt az elsődleges, és ehhez integrálták az Európai Unió vidék- 
fejlesztési politikáját, addig nálunk éppen ellentétes folyamatok vannak kialakuló
ban. Áttekintette azokat a lépcsőfokokat, amelyek az európai vidékfejlesztés trend
jeit jelentik: a városi és vidéki tér különválása, a mezőgazdaság fejlesztésétől a 
komplex vidékfejlesztésig való eljutás, az elnéptelenedett térségek újratelepülése -
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ami annak is köszönhető, hogy a falusi tér polgári értékké vált illetve az integrált, 
modem, tudatos vidékfejlesztés kialakulása.

Csatári Bálint több szempontból is vizsgálta a vidék helyzetét a mai Magyaror
szágon, ehhez komoly empirikus kutatásokat végzett, amelyek eredményeit térké
pekkel illusztrálva mutatta be a konferencia közönségének. Elmondta, hogy Magya
rország észak-nyugati felében modern falufejlődés figyelhető meg, míg a többi te
rületen megmaradt a vidék-periféria viszony. Az Alföldre vonatkoztatva a Buda- 
pest-Kecskemét-Szeged tengely mentén figyelhető meg pozitív változás. Elemzé
seihez három fő faktort használt, az első a gazdaság, amely a vállalkozások számá
ból, a tőkéből és a tulajdon- és jövedelemviszonyokból áll, a második az infrastruk
túra. a harmadik pedig a társadalmi eloszlás. Mindezek mellett vizsgálta még a 
szuburbanizáció, a falusi turizmus és idegenforgalom megoszlását is. Külön-külön 
és együttesen is vizsgálta e faktorokat, megnézte, melyek azok a tényezők, amelyek 
a faktorok pozitív megjelenéséhez szükségesek. Megítélése szerint a faktorok meg
oszlásában egyértelmű regionális különbségek figyelhetőek meg.

Fontos problémaként jelölte meg, hogy nincs egységes vidékkategóriánk. A vidék 
kritériumai általában az alacsony népsűrűség, a vidéki településhálózat, és a mező- 
gazdaság viszonylagos dominanciája. Ez a kategória azonban nem tartalmazza a 
mezővárosokat, pedig a vidéki népesség jelentős része Magyarországon ilyen tele
püléseken él. Összefoglalásként elmondta, hogy Magyarországon ezidáig nem tör
tént vidékfejlesztés, csak nagyon szűk területen zajlott le vidékfejlődés.

Tovább finomítva a regionalitás és lokalitás kérdését, Tímár Judit Regionalilás 
alulnézetből című előadásában a regionalizáció háztartásokra és nemi viszonyokra 
gyakorolt hatását elemezte. Tímár Judit -  Csatári Bálinthoz hasonlóan -  geográfus
ként közelítette meg a kérdést. Vizsgálatai középpontjában a területi egyenlőtlensé
gek állnak. A férfi-női viszony területi különbségeinek illusztrálásához fő mutató
ként a foglalkoztatottságot használta, és a régiók rátáját viszonyította az országos
hoz. Régiónként vizsgálta a házaspáros családokon belül a férj és a feleség gazdasá
gi aktivitását (négy kategóriát használt: mindkettő aktív kereső, csak a férj aktív, 
csak a feleség, illetve egyik sem). A nők gazdasági aktivitása Budapesten és észak
nyugaton a legnagyobb. Az empirikus adatok azt mutatják, hogy a nők gazdasági 
aktivitását sokkal jobban meghatározzák a regionális viszonyok, mint a férfiakét. 
Tímár Judit megállapította tehát, hogy a nemi viszonyrendszerek regionalizálódnak. 
A Győr-Moson-Sopron. illetve Békés megyében végzett kutatások pedig azt mutat
ják. hogy a nagyon rossz helyzetben lévők számára a régión belüli különbségek sok
kal égetőbbek, mint a régiók közöttiek. Tímár Judit kutatásokat végzett a hatalom 
nemek szerinti megoszlására vonatkozóan is, ehhez megnézte a polgármesterek kö
zött a nők arányát, illetve ezek területi megoszlását. A vizsgálatok azt mutatják, 
hogy a településnagysággal arányosan csökken a nők aránya a polgármesterek kö
zött, illetve a falusi polgármester asszonyokat főleg a hátrányos helyzetű területeken 
találhatjuk meg nagyobb számban.

Előadása végén Tímár Judit is beszélt a vidékfejlesztés problémáiról. Kiemelte, 
hogy az integrált programok nálunk még a tervezés szintjén sem működnek, nehezen 
találják meg egymást a partnerek. Megnőtt a területi kiegyenlítődés iránti igény. A 
vonzáskörzeti kapcsolatrendszerek megváltoztak, a térkapcsolatok erősödtek, de 
egyben koncentrálódtak is. Az Alföldön például két régióközpont emelkedik ki:
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Szeged és Debrecen. Kezdetben úgy látszott, hogy a Dél-Alföld lehetne mintarégió, 
a civil szféra is megmozdult, de az állami bürokrácia érdekei mást diktáltak.

A konferencia záróeseménye a szegedi szociológusok által szervezett Fórum volt, 
amit Pászka Imre vezetett, ahol rövid, vitaindító előadásokkal a regionalitás további 
kérdéseit, megközelítési módjait villantották fel. Szó esett a Vajdaság, mint régió 
jellegzetességeiről, a nyugat-európai vidékfejlesztésben felvetődő problémákról, 
különös tekintettel Dél-Tirolra, illetve Hódmezővásárhely önkormányzatának vidék- 
fejlesztéssel foglalkozó szakembere konkrét példákon keresztül mutatta be a vidék- 
fejlesztési politika gyakorlati problémáit a térségben.

A regionalitás és vidékfejlesztés az Európai Unióhoz való csatlakozásra várva 
rendkívül időszerű kérdéssé vált, amely a társadalom széles rétegeit érinti. A jövő
ben minden bizonnyal számtalan új probléma adódik, ami a különböző tudomány
ágak együttműködését teszi szükségessé. Általánosnak tűnő folyamat azonban,'hogy 
az utóbbi években a konferenciák értelmiséget vonzó és aktiváló ereje csökkeni lát
szik, olybá tűnik, hogy a nyilvánosság korlátozottságának megszűnésével az értel
miség érdeklődése és aktivitása is megszűnt. Ez alól a fenti konferencia sem jelentett 
kivételt. A közönség tulajdonképpen a konferencia és szekcióülések előadóiból és 
néhány diákból állt. Az elhangzottak így nem igazán jutottak túl a témával egyéb
ként is foglalkozó szűk szakmai közösség keretein.

III.

November 11-én került sor a Magyar Szociológiai Társaság szakosztályainak ülései
re a hódmezővásárhelyi Cseresnyés Kollégiumban. Nyolc szakosztály ült össze, a 
különböző szakterületek igyekeztek -  a regionalitás kérdésköréhez is kapcsolódva -  
áttekinteni az elmúlt év munkáját és eredményeit.

Az Oktatásszociológiai szakosztály a társadalmi tér és oktatás problematikáját 
tárgyalta, Forray Katalin az iskolahálózat térségi összefüggéseit mutatta be, Imre 
Anna a térségi együttműködés lehetőségeiről beszélt. Kozma Tamás a regionális 
együttműködés kérdését tárgyalta a harmadfokú képzésben, majd Murányi István és 
Nagy Péter Tibor előadásaira került sor, A politikai szocializáció regionális metsze
tei, illetve Az iskolázottság felekezeti egyenlőtlenségeinek regionális összefüggései a 
XIX—X.X. század fordulóján  címmel, végezetül pedig Szabó Ákosné Gondolatok az 
akadályozott fejlődésű emberek oktatásának és nevelésének területi dimenzióiról 
című előadását hallgathatták meg az ülés résztvevői.

Az Iijúságszociológiai szakosztály A szabadidőszcenárió lehetőségei és kihívásai 
címmel ült össze. Az ülés résztvevői Gábor Kálmán, Utasi Ágnes, Baranyi Katalin, 
Papp Attila, Kábái Imre, Miklós László. Tibori Tímea, Veres Valér, Sólyom Andrea 
és Kiss Tamás voltak. A szekcióülés nyitóelőadását Gábor Kálmán tartotta Esélyek 
és veszélyek. Az ifjúságkutatási tézisek avagy bevezetés címmel. Ezt követően 
kerekasztal beszélgetésre került sor a Pepsi Sziget kutatásról, A középosztály szigete 
címmel, illetve az Erdélyi középiskolások átalakulásban című könyv alapján a hatá
ron túli fiatalok kutatásáról és esélyeiről. Mindezek mellett Miklós László bemutatta 
a TÁRKI Rt. A média hatása a gyerekekre és fiatalokra című kutatását is.

Az Egészségszociológiai szekcióban három előadást hallgathattak meg a részt
vevők: Piczil Márta és Pikó Bettina: ..És rajtuk ki segít?” -  Kvalitatív egészség
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szociológiai elemzés a nővéri hivatásról című előadását, Kovács Katalin, Orosz Éva 
és Mogyoróssy Zsolt előadását Az életesélyek és az egészségügyi ellátás egyes indi
kátorai -  Regionális különbségek alakulása a 90-es évtizedben címmel, és végezetül 
Molnár D. László ismertette az egészségügyi ellátásba megfigyelhető területi kü
lönbségeket.

Szintén három előadásra került sor a Magyar Szociológiai Társaság egyik új 
szakosztálya, a Politikai viselkedés szakosztály ülésén is, ami A racionális viselke
dés kérdése a választói magatartás vizsgálatában címet viselte. Elsőként Róbert 
Péter tartott előadást Társadalmi pozíció és racionális szavazás címmel, ezt követő
en Karácsony Gergely A magyar választó esete a racionalitással című beszámolójá
ra került sor, végül Tóka Gábor Lehet-e ésszerűen viselkedni egy ésszerűtlen aréná
ban? című előadása hangzott el.

A Környezet- és Városszociológiai szakosztály rendkívül gazdag programmal állt 
az érdeklődők elé. A szekcióülés a regionalitás és társadalmi konfliktusok kérdéskö
rét járta körül. Tizenegy előadás hangzott el. Szirmai Viktória bevezetője után 
Vécsey Pál a kilencvenes évek társadalmi-területi egyenlőtlenségeinek alakulásáról 
beszélt. Csanádi Gábor: Térbeli mobilitás a budapesti agglomerációban címmel 
tartott előadást. Szépvölgyi Ákos a regionális tájalkotó tényezők hatásait tárgyalta, 
Baráth Gabriella a Közép-Dunántúl kapcsán beszélt a gazdasági szerkezetváltás tár
sadalmi következményeiről, szintén ezzel a régióval foglalkozott Molnár Balázs a 
városi társadalmakat bemutató előadásában. Albert József a környezeti attitűdök 
regionális sajátosságait ismertette, Vári Anna pedig az árvíz és a vízszennyezés 
okozta társadalmi feszültségeket taglalta a Felső-Tisza régióban. A területfejlesztési 
országgyűlési beszámoló készítésének tanulságait Berey Katalin foglalta össze. 
Krémer András a kistérségek érdekeinek problematikáját, ezen belül a megőrzésükre 
és erősítésükre irányuló programokat tárta a hallgatóság elé. A Levegő Munkacso
port tapasztalatait Beliczay Erzsébet Társadalmi-környezetvédelmi konfliktusok az 
önkormányzat és a lakosság között című előadásából ismerhette meg az ülés közön
sége. Vit László az önkormányzatok és a civil társadalom problematikáját világította 
meg a szekcióülés záró előadásában.

A Kultúra-, művelődés- és művészetszociológiái szakosztály ülésén is az előadá
soké volt a főszerep. Rendkívüli témagazdagságról tett tanúbizonyságot ez a szek
ció. Antalóczy Tímea a szappanoperákban megjelenő preferált értékekről beszélt. 
Bényei Judit a fiatalok filmízlésére vonatkozó debreceni kutatás eredményeit ismer
tette. Erőss Gábor Az ,, ötödik pecsét” értelmezésmódjai, Rétfalvi Györgyi Az elke
rített város címmel tartott előadást. Történeti témájú értekezésében Hain Ferenc a 
kommunikációs stratégiák és a reformkori irodalom összefüggéseit tárgyalta. Tibori 
Tímea a szabadidős tevékenység-szerkezet tükrében tekintette át a kultúra paradig
maváltását. A konferencia témájához talán leginkább illeszkedő előadás Szilágyi 
Erzsébet nevéhez fűződik, aki bemutatta, hogy miként jelenik meg a kilencvenes 
évek magyar filmművészetében a falu és a város.

A Faluszociológia szakosztály ülése tulajdonképpen a konferencia folytatásának 
tekinthető. Az ülés résztvevői a vidék átalakulásának és átalakításának problémáit 
vitatták meg. A szekcióban a vidék és a vidékfejlesztés elméleti és gyakorlati szak
emberei foglaltak helyet. Az ülés alkalmával a szakosztály tagjai ismertették azokat 
a munkákat, amelyekkel jelenleg foglalkoznak, illetve ehhez kapcsolódva reflektál
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tak a konferencián elhangzottakra is, megvitatták többek között az „új ruralitás” fo
galmát.

Elsőként Kovács Katalin A SAPARD Magyarországon címmel vitaindító előadást 
tartott az elfogadott ország-program „filozófiájáról”, lehetséges hatásairól, az orszá
gos és kistérségi szintek közötti viszonyról, a kistérségi programozás szakmai és 
morális tanulságairól. A SAPARD Európai Uniós előcsatlakozási program. Kilenc 
„intézkedést” fogalmaz meg, ezek közül Kovács Katalin kiemelte a harmadikat, 
amely a vidékfejlesztést, és az ötödiket, amely a mezőgazdaság fejlesztését határoz
za meg. Elmondta, hogy a SAPARD a mezőgazdaság problémáját képtelen megol
dani, a mezőgazdaságban modellváltásra lenne szükség, ezzel szemben a SAPARD 
csupán a legkritikusabb ágazatokat támogatja a sertés-, a baromfi-, a szarvasmarha 
tenyésztést és az ezt kiszolgáló takarmánytermelést. Ezek főleg nagyüzemi gazdasá
gok, tehát a kisüzemi gazdaságokat a SAPARD-nak nem sikerült felemelnie. Az 
elhangzottakkal kapcsolatban többekben felvetődött a kérdés, hogy egyáltalán van-e 
valódi értelme agrárfejlesztésről beszélni, vagy ezt is csak a politikai hatalom érde
kei generálják.

A továbbiakban Kovács Katalin elmondta, hogy a régiók között hierarchia van 
kialakulóban. A pénz a „hagyományos válságterületekre” -  az aprófalvas térségekbe 
és az ipari válságterületekre -  került, illetve került volna. Térségi szintről azonban 
településszintre ment át a vidékfejlesztés szemlélete, ennek egyik legfőbb oka, hogy 
egyetlen mutató, a népsűrűség alapján határozták meg, hogy ki a rászoruló. Kiemel
te, hogy még súlyosabb problémát jelent az, hogy a vidékfejlesztés rendkívül politi
zált, és ma már a szaktudósok nem tudják befolyásolni a politikát. Szerinte ezen a 
területen politikusként, mozgalmárként vagy szakértőként lehet működni. Jelenleg 
Magyarországon az agrárlobby a legerősebb, úgy tűnik, hogy számukra az Európai 
Unió csak alibi, amit a saját érdekeikre használnak fel. A helyzet azonban Nyugat- 
Európában is hasonló volt, ott is az agrárlobbynak fűződött leginkább érdeke a vi
dékfejlesztéshez. Kovách Imre szerint nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy az 
Európai Unió országaiban az agrárlobby sajátította ki a vidékfejlesztési támogatáso
kat. Az Unión belül nagyon sok nemzeti stratégia létezik, az EU előírásai egyáltalán 
nem megváltoztathatatlanok, ezt csak az érdekelt csoportok tűntetik fel így. A vita
indító előadás lezárásaként Kovács Katalin ismertette azokat a tényezőket, amelyek 
a vidékfejlesztést motiválhatják, ezek a vidék értékei, mint például a természeti kör
nyezet és az egészséges életmód. A vidékfejlesztéshez ugyanis egyetlen cél, mégpe
dig az emberek falvakban való megtartása nem elegendő.

Az ülés további részében a szakosztály tagjai a legfrissebb kutatási eredményeket 
és műveket ismertették. Csite András Zala megyei kutatásai alapján a magyar vidék 
sokszínűsödését mutatta be. Vidéken nagyon fontos átalakulási folyamatok zajlanak. 
Ezek közül kiemelte az iparosodás, illetve újraiparosodás folyamatait, a turizmus 
megjelenését, a szuburbanizáció jelenségeit, illetve ezzel párhuzamosan meghatáro
zott falvakra vonatkozóan a szegények betelepülését. A kutatás eredményeinek tük
rében megállapította, hogy a korábbi vidékkategóriánk- amelynek legfőbb attribú
tuma a hátrányos helyzet volt -  már nem tükrözi a jelenlegi állapotokat. A vidék 
újradefiniálására van tehát szükség, hangsúlyozta azonban, hogy a vidék definíció
jának csak addig van értelme, amíg van olyan társadalmi csoport, amely vidékinek 
tartja önmagát. Az új magyar vidékfogalomnak tartalmaznia kell az új folyamatokat,
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a vidéken megjelenő új társadalmi csoportokat és az új identitásokat is. Nagyon 
fontos, hogy az identitásteremtés helyi szinten történik, és alapját a várostól való 
megkülönböztetés igénye adja. A város-falu megkülönböztetés mellett természete
sen jelen van a Budapest-vidék definíció is, de ez inkább a szakértői és politikai 
csoportok definíciója.

Táll Éva könyvbemutatót tartott az MTA Politikatudományok Intézete Önkor
mányzati Kutatócsoportjának kiadványairól. Kovács Teréz a vidékfejlesztés helyi és 
gyakorlati problémáiról beszélt, szerinte a támogatások nem a leginkább rászorul
takhoz jutnak, a programcsinálók, pályázatíró szakemberek gyakran elhallgatnak 
információkat, hogy megnyerjék a vidék lakosságát. Nagyon kevés pénzről van szó, 
mégis óriási harcok folynak érte.

Kovách Imre Az új európai vidék címmel tartott beszámolót. Az európai „későn 
jövők” vidékátalakulása nagyon hasonlít egymásra. Hamarosan megjelenik egy ta
nulmánykötet, amely a Green Ring országainak vidékátalakulását mutatja be. A kö
tet egyik kulcsfogalma a depeasantisation (elparasztiatlanodás). Az elemzők három 
dimenzióban vizsgálják ezt a folyamatot: a belső elparasztiatlanodás, ami a farmerek 
létrejöttét takarja, a strukturális elparasztiatlanodás, amelyet egyes területeken a szo
cialista átalakulás, máshol pedig az Európai Unió politikája hajtotta végre, a paraszt
ság eltűnésének harmadik dimenzióját a kulturális elparasztiatlanodás, a tradíció
vesztés jelenti, melynek hatására a parasztkép, vidékkép erősen negatívvá vált. A 
magyar faluképek, parasztképek történeti átalakulásának bemutatásáról egy szöveg- 
gyűjtemény is készül Kovách Imre és Saád József vezetésével, illetve az ELTE szo
ciológus hallgatóinak közreműködésével.

Az ülés végén a faluszociológia és a vidékfejlesztés iránt érdeklődő „legfiatalabb 
nemzedék” is szót kapott. Andacsik Emese, Megyesi Boldizsár és Mód Péter az 
ELTE harmadéves szociológus hallgatói -  Kovách Imre tanítványai — az 1999. évi 
Farmerfelmérésen végzett elemzéseik alapján ismertették a munka és gazdálkodás 
legfőbb jellemzőit a családi gazdaságokban a kilencvenes évek végén.

A szakosztályülés megpróbált átfogó képet nyújtani a vidékfejlesztés és a falu
szociológia legfontosabb kérdéseiről és legégetőbb problémáiról. A vidékfejlesztés 
konfliktusokkal terhelt szak-, illetve tudományterület, reménykeltő azonban, hogy 
még van kommunikáció a „tudományos” és „gyakorlati” szakemberek között.

A legnagyobb visszhangra a Szociológiai Oktatási szakosztály ülése számíthatott. 
Az ülés apropóját Némedi Dénes A szociológia egy sikeres évszázad után című ta
nulmánya adta (Szociológiai Szemle, 2000/2). A tanulmányban megfogalmazott 
kérdésekhez kapcsolódva a szakosztály vitaülést tartott Katona Péter vezetésével.

Az ülés első részében Némedi Dénes ismertette a tanulmányában megfogalmazott 
fő problémákat. Három kérdést vetett fel, amelyek szerinte a szociológia mai álla
potát befolyásolják és meghatározzák: az egyetem átalakulása, a társadalom, mint 
sajátos létszféra kérdésessé válása, és a klasszikus értelmiség feldarabolódása. Az 
egyetemi képzés bővülésével a hallgatók létszáma ugrásszerűen nőtt, tudományos 
képzés ekkora hallgatói létszám mellett természetesen már nem lehetséges. Emellett 
jelentős probléma, hogy a szociológiához kapcsolódva nem alakult ki igazi szakma, 
a képzés nem jelent hivatásra való felkészítést, így a szociológia szak mára általános 
értelmiségképzővé vált. Ide kapcsolódik az a fejlemény, hogy a szociológia, mint 
egységes egyetemi tudomány a végnapjait éli. A diszciplináris keretek felbomlóban
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vannak, a szociológia transzdiszciplináris tudománnyá válik, amely a problémáit a 
diszciplináris határokon kívül definiálja, és a megoldási módszereit is azon kívül 
keresi.

A szociológia jelenlegi állapotát befolyásoló, következő tényezőként Némedi Dé
nes a társadalom, mint sajátos létszféra felbomlását emelte ki. A szociológiának 
szembesülnie kell azzal a ténnyel, hogy a tárgya egyre megfoghatatlanabb. Tovább 
erősíti a problémát a nemzetállami keretek kérdésessé válása. A szociológia ugyanis
-  annak ellenére, hogy univerzális tudományként tüntette fel magát, és a társadalmat 
a valóságos világ jelenségeinek külön csoportjaként határozta meg, amely szemben 
áll a nemzetállamként elgondolt állammal és a piac által integrált gazdasággal -  
mindig is kötődött a nemzetállami keretekhez. A szociológia tág értelemben vett 
közönségét is a nemzetállami közönség adta, és a nemzetállami értelemben vett tár
sadalmi keret magától értetődősége tette lehetővé a speciálisan szociológiai kérdések
-  az integráció és szolidaritás megfogalmazását is. A szociológia számára tehát nem 
önmagában a nemzetállami keretek felbomlása és a társadalom fogalmának elbi
zonytalanodása jelenti a problémát, hanem ennek a folyamatnak a szolidaritás lehe
tőségét érintő következményei.

A harmadik problémát a szociológia számára Némedi Dénes szerint az értelmi
ség, mint sajátos szociális képződmény felbomlása jelenti. Az értelmiség helyzeté
nek megváltozásában kiemelkedő szerepet játszott a nyilvánosság eszköztárának 
átalakulása. Ma már nincsenek szilárd kommunikációs keretek, amelyek segítségé
vel az eszmék és ezekhez kapcsolódva az értelmiségi csoportok formálódhatnának. 
Az értelmiség -  amely elvesztette privilegizált jellegét és szétszóródott a középosz
tály mezejében -  „korszaka” véget ért. A szociológia pedig az értelmiség eltűnésével 
elvesztette igazi szakmán kívüli közönségét, és egyelőre nem lehet tudni, hogy mi
lyen helyet tud magának kiszorítani az új kulturális világban.

A szekcióülés második felében került sor a tanulmányban megfogalmazott kérdé
sek megvitatására. Lengyel György, Nagy Endre, Róbert Péter, Saád József és Ta
más Pál hozzászólásaik során felvetették azt a kérdést, hogy fenntartható-e az egye
temi képzés tudományos jellege, és hogy miként alakul a szociológia, mint szaktu
domány, és az egyetemi képzés viszonya. Kitértek a szociológia és a többi tudo
mányág viszonyának problematikájára is, Némedi Dénes hangsúlyozta, hogy a szo
ciológia a transzdiszciplinaritás felé tart, illetve többé-kevésbé már el is jutott. Meg
vitatták a szociológia helyének kérdését a bővülő egyetemi oktatáson belül, Tamás 
Pál a „pufferzóna” kifejezéssel érzékeltette a szociológia tömegvonzó, tömegfelvevő 
és „tároló” jellegét, amit más résztvevők vitattak. Felvetődik a kérdés, hogy a jelen
legi „állapotok” tükrében hogyan lehetne és kellene a szociológiát tanítani. A piac
képesnek tűnő specializált ismeretek átadása, vagy az általános jellegű oktatás a cél
ravezető?

Az ülésen tehát rendkívül időszerű és sokakat érintő kérdések vetődtek fel, azt hi
szem sem az oktatók, sem a hallgatók nem mehetnek el ezen problémák mellett. 
Nagyon fontos, hogy a problémák és a kérdések a diákság tömegei számára ismertté 
váljanak, a helyzet normalizálásának ugyanjs minden bizonnyal elengedhetetlen 
feltétele az oktatók és hallgatók együttműködése és kommunikációja. A szekcióülé
sen olyan beszélgetés bontakozott ki, amely mindenképpen folytatásra hivatott, ezt 
segítendő az ülés anyaga hamarosan az interneten is olvasható lesz.
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C seh-Szom bathy L á szló

SZÓRVÁNYBAN.
(Tóth Pál Péter: Szórványban. 
Budapest: Püski Kiadó, 1999: 272)

A ma Európában szerepet játszó népek évszázadok során nyerték el jelenlegi össze
tételüket, a többiekhez viszonyított súlyukat. Történelmük egyaránt állt más népek 
beolvasztásából és hozzájuk tartozóknak idegenek által történő asszimilációjából. Ez 
évszázadok során nem keltett nagyobb figyelmet: egész népek cseréltek rövid idő 
alatt nyelvet és ezzel a hovatartozás tudatát, mint például a bolgárok, a kisebb kö
zösségeken belül pedig csal bizonyos területeken zajlott le a váltás. A társadalom 
alapvető tagozódása nem a kommunikációban használt nyelv szerint történt, hanem 
a társadalmi hierarchiában elfoglalt hely, majd a reformáció után a vallási hovatarto
zás alapján. A német ajkú strassbourgi polgárok nem nyelvhasználati okokból ellen
keztek a XIV. Lajos által véghez vitt reunio ellen, hanem önkormányzatuk fennma
radását és hugenotta vallásuk gyakorlását féltve.

A Kárpátokon belül is csak a törökök kiűzése után válik választóvonallá az anya
nyelv, majd az ehhez csatlakozó nemzethez tartozás tudata, de csak a XIX. század
ban éleződnek ki az anyanyelvi másságból adódó ellentétek. Ezek azonban nem fel
tétlenül járnak áthidalhatatlan szakadék teremtődéséve! és különösen a kis közössé
geknél megmarad a lehetősége a keveredésnek, a különféle nyelvűek és kultúrájúak 
együttélésének.

Az együttélés következménye az egyik fél hasonulása a másikhoz, az asszimilá
ció. Ez különösen ott következik be, ahol a családi kapcsolatok fűzik össze a más 
anyanyelvűeket, de előmozdítja a szomszédság, a munkahelyi közösség is. Különö
sen jól észlelhető az asszimilációs folyamat a kisebb településeken, közösségekben, 
amelyeknél a nemzetiségi összetétel váltás a viszonylag rövid idő alatt teremthet új, 
a temetői feliratoktól gyökeresen eltérő viszonyokat.

Mi jellemzi az asszimilálódókat az anyanyelvűket és nemzetiségüket megőrzők
kel szemben, ez az egyik legizgatóbb kérdés a témában és rendkívül nagyértékű 
minden olyan forrás, amely megválaszolásához információt nyújt. Ilyen forrás az 
Észak-Erdélyben 1942-1944-ben végrehajtott, szórvány települések családjait 
összeíró vizsgálat, amelynek anyaga csodával határos módon fennmaradt, és Tóth 
Pál Péter szociológus-demográfusban olyan kutatóra talált, aki nem sajnált évek 
munkáját a megőrzött, jószerivel el is felejtett anyag feldolgozására fordítani. A több 
éves munka eredményei jelentek meg 1999-ben Püski Sándor kiadásában.
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Tóth Pál Péter nemcsak embert próbára tevő minuciózus munkát végzett a fenn
maradt 12 852 kérdőív rendezésével, strigulázásával, összegző táblák szerkesztésé
vel, hanem fantáziáját is használta. A kérdőívekhez ugyanis hiányoztak azok a do
kumentumok, amelyek a kérdőívek normális kísérői és eligazítják a kitöltőt, majd a 
feldolgozót. így problematikus a vizsgálat eredeti célja. Valószínűleg az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület helyzetfelmérő céllal végezte, de, hogy ki volt a 
nagyszabású összeírás szponzora, s az milyen részletes utasítással indította útnak az 
összeírókat, azt már nem tudjuk. Rejtély a megkérdezettek kiválasztásának szem
pontja és módja is. A rendelkezésre álló kérdőívekből úgy tűnik, hogy a Bécsi Dön
tés alapján a Magyarországhoz visszacsatolt települések közül azokra terjedt ki a 
minta, amelyekben az összeírás idején a magyarság már kisebbséget alkotott.

A vizsgálat alapdokumentuma a családi kérdőív, amelyet azoknak a családoknak 
kellett kitölteni az összeírok által, amelyek magyarok, vagy az anyanyelvet tekintve 
vegyes összetételűek voltak. A vizsgálat kiterjedt a családfő szüleinek, nagyszülei
nek, illetve gyerekeinek összeírására is, annak ellenére, hogy egyszeri, az 1942-1944 
évi helyzetet rögzítette. így érvényesült a dinamikus szemlélet is: minden család 
esetében megállapítható a múlt, a korábbi állapot, illetve a gyerekek adataiból kö
vetkeztetni lehet a jövőben érvényesülő tendenciára is.

A vizsgálat legfőbb értékét abban látom, hogy lehetőséget nyújt a tiszta magyar 
és a vegyes családok társadalmi, gazdasági és kulturális sajátosságainak összeha
sonlítására és megengedi a következtetések megtételét arra nézve, hogy az egyes 
sajátosságok mennyiben járultak hozzá vagy zárták ki az adott család asszimilálódá- 
sát a körülötte élő románságba. Ez a cél természetesen elsősorban a magyar népes
ség történeti alakulásának megismerését segíti elő, de egy általánosabb tudományos 
kérdés megválaszolásához, az asszimiláció jelenségének általános jellemzéséhez is 
segítséget nyújt. A vizsgálat eredményei alapján hipotéziseket fogalmazhatunk meg 
a különböző felekezetekhez tartozás és az anyanyelv megőrzése és váltása, az iskolai 
végzettségnek az asszimilációban játszott szerepe, a birtokviszonyok és a vagyoni 
helyzet jelentőségét tekintve, állandóan szem előtt tartva a demográfiai adottságokat.

Tóth Pál Péter Szórványban című könyvének elolvasása után kétségtelenül sok 
bizonytalanság és kétség támad az olvasóban az egyes adattípusok szerepét és je 
lentőségét illetőleg. Ha azonban nem feledkezünk meg a feldolgozott kérdőívek lelet 
jellegéről, akkor csak az elismerés indokolt a kármentő szerző munkáját illetőleg.



Rostás Zoltán

A ROMÁN MODERNIZÁCIÓ TÖRTÉNETÉRŐL

Az európai integráció problematikája egyetlen közép-kelet-európai országban sem 
hiányzik, de talán nem tévedek, ha azt állítom: Románia esetében partikuláris képet 
nyújt. Ezzel a folyamattal és elvvel ugyanis mindenki egyetért, ám amikor európai 
normák meghonosításáról van szó, a látszólagos szilárd egység pillanatok alatt 
széttöredezik. Nincs szükség körmönfont kutatási technikákra, hogy kiderítsük: a 
románok nagy részének Európa-képe — a félévszázados elszigeteltség miatt is -  mi
tikus, ennél fogva az integrációs folyamatban az attitűd és a viselkedés közötti elté
rés számottevő.

Nem feladata e rövid írásnak a fenti tétel illusztrálása, de annyit mindenképpen el 
lehet mondani, hogy az európai felzárkózás körüli viták, diskurzusok félelmetesen 
összecsengnek a két világháború közötti hasonló témájú szövegekkel. Arról nem is 
szólva, hogy a mai diskurzus lépten-nyomon úgy hivatkozik a klasszikusokra, mint
ha egy híres régi idézet a különböző integrációs stratégiákat jobban legitimálná, mint 
az ország mai és holnapi gazdasági érdekeinek racionális megfogalmazása.

így aztán az európai integrációként felfogott modernizálás hátterének vizsgálata 
több mint időszerű, és a háttér elemzése nem tekinthető csupán privát szellemi ka
landnak. Pászka Imre szegedi szociológus felmérte ezt az igényt és, úgy tűnik, egy 
hosszú távú programot követ. Ezt a benyomást erősíti meg az is, hogy 1994-ben egy 
csaknem 400 oldalas szöveggyűjteményt közölt, s csak ezt követően, 1999-ben azt a 
közel 200 oldalt kitevő tanulmányt, amelyben nagy hozzáértéssel elemzi mintegy 
100 év román felzárkózási kísérleteit és az azokban kitapintható önismeretet.

Pászka Imre 1994-es szövegválogatásának (R o m á n  e s z m e tö r t é n e t  1 8 6 6 - 1 9 4 5 , 
Ö n is m e r e t  é s  m o d e r n i z á c ió  a  r o m á n  g o n d o lk o d á s b a n .  Aetas-Századvég) lektorálását 
a kiváló Románia-szakértö. Szász Zoltán történész és az időközben elhunyt jeles 
kolozsvári szociológus. Ion Aluas vállalta. A szövegek fordításából Pászka mellett 
részt vállalt Bálintfi Ida Mária, Bálintfi Ottó, Fikl Klára, Horváth István, Ana 
Hotopan és Németi Rudolf. A nagyszámú munkatárs bevonása ellenére egy ilyen 
válogatás kivitelezése rengeteg komoly csapdát rejthet. Minthogy Magyarországon 
jelentős a román szakértők száma, a válogatónak kell eldöntenie, hogy a magasan 
képzett publikumnak szánja-e kötetét, a tudományos kutatónak, vagy a románul nem 
tudó. de a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatónak, kutatónak. Nem könnyíti a 
válogató helyzetét az a körülmény sem, hogy a román társadalomtudományi iroda
lomból nagyon sok magyar fordítás készült. Ízelítőül hadd említsük meg, hogy 
Constantin Dobrogeanu-Gherea, Dimitrie Gusti, Constantin Rádulescu-Motru ta
nulmányai már a hetvenes-nyolcvanas években önálló kötetekben jelentek meg, a 
rendszerváltás után pedig Emil Cioran, Mircea Eliade, Nicolae lorga, Henri H. Stahl 
írásait adták ki magyar nyelven. És természetesen nem feledkezhetünk meg a koráb
ban megjelent Horváth Andor féle válogatásról (K o r s z e l le m  é s  ö n i s m e r e t .  Bukarest: 
Kriterion 1988) sem.
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Egyetemi oktatóként Pászka Imre belátta, hogy a -  gyakran hozzáférhetetlen -  
gazdag fordításirodalom mellett olyan kötetet kell összeállítania, amely mind a hall
gatók. mind pedig a képzett érdeklődők számára átfogó képet nyújthat a jelzett kor
ról és problematikáról. Szemmel láthatóan arra törekedett, hogy nemcsak eszmei
politikai szempontból különböző szerzőket állítson csatasorba, hanem műfaji szem
pontból is legyen változatos a gyűjtemény. Doktori dolgozatrészlettöl vitacikkig, 
nyilvános előadástól gazdaságtörténeti elemzésig vagy filozófia-esszéig, a román 
eszmetörténet majd minden műfajával találkozik itt az olvasó. Számomra legitim 
minden egyes darab lefordítása és beemelése a kötetbe. Csupán az vethető fel, hogy 
nem kellett volna-e fejezetekbe csoportosítani a szövegeket?

De lássuk magukat az egyes szövegeket. A válogatásba beiktatott első részlet 
Garabet Ibráileanu, a múlt század első évtizedének legtekintélyesebb szociál- 
liberális beállítottságú irodalomkritikusától gyakran idézett Kritikai szellem a román 
kultúrában című müvéből származik. A modern román irodalom egyik legelismer
tebb irányítója a XIX. század előtti nyugati hatásról ír, és a XIX. századi kritikai 
gondolkodás megjelenéséről értekezik. Ezzel szemben Pompiliu Eliade bukaresti 
egyetemi tanár itt olvasható műve alig ismert, mert 1898-ban Franciaországban je 
lent meg, s csaknem egy évszázaddal később, a nyolcvanas években fordították le 
román nyelvre. Az itt közölt részlet érzékletesen mutatja be, hogy az úgynevezett 
fanarióta korszakban érvényesült görög befolyás miként adja át a helyét a fran
ciának.

A századforduló e két -  lényegében művelődéstörténeti -  tanulmánytöredéke az 
Európa felé való nyitás üdvös voltát jelzi. Ezzel szemben a következő két tanulmány 
(illetve részlet) szerzői tulajdonképpen a modern Romániát létrehozó úgynevezett 
negyvennyolcas liberális nemzedék konzervatív bírálatát nyújtó csoportosulás, a 
Junimea tagjai. Theodor Rosetti és A. D. Xenopol írásai nem „akadémikus” művek, 
hanem lényegében egy múlt századi ideológiai vita dokumentumai. Mindkettő a 
liberális állam- és nemzetépítő stratégiának az 1860-as években alkalmazott -  nem 
egyszer téves -  módszereit, eredményeit bírálja.

Ezek után kissé meglepő, hogy a következő részlet 1939-ből való. Ebben C. 
Radulescu-Motru professzor értekezik -  bizonyító adatok nélkül -  a román nép lé
lektanáról. Észleletéi nem a románokat, hanem az egyébként befolyásos szerző pil
lanatnyi és egyre jobboldalibb nézeteit illusztrálják. A román lelkiségnek szentelt 
részletet egy század eleji (narodnyik) mozgalom vezérétől, Constantin Sterétől 
származó szöveg követi. A kétségtelenül népszerű politikus itt a szociáldemokrata és 
poporanista nézőpontot ütközteti Románia századfordulós iparosítása kapcsán.

Ugyancsak meghökkentő a két világháború közötti legjelentősebb parasztpárti 
ideológustól és közgazdásztól, Virgil N. Madgearutól közölt tanulmány is. Az itt 
megjelentetett előadás ugyanis nem a faluról, az agrárviszonyokról szól -  amint azt 
az olvasó elvárná - ,  hanem a romániai városfejlődésről. Az agrárkérdésről szól vi
szont a következő részlet: a századforduló kétségtelenül legjelentősebb szociálde
mokrata ideológusa azt elemzi, hogy mi is történt a nyugati modell múlt századi 
átvétele, a kapitalista viszonyok meghonosodása után Romániában. Constantin 
Dobrogeanu-Gherea szerint a félfeudális ókirályságban a kapitalizmus új jobbágysá
got eredményezett.
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A kötetben két tanulmányrészlettel csupán Lucian Blaga -  az egyedüli román 
gondolkodó, aki filozófiai rendszert alkotott -  szerepel. A kis és a nagy kultúra vi
szonyát, valamint a görög-keleti vallás befolyását dokumentáló „bipoláris szellem
kör” természetét tárgyaló két szöveg valóban fontos, hiszen a két világháború kö
zötti viták homlokterében állt. A Blaga-részletek után ezúttal szervesen következik 
Constantin Noica esszéje a román filozófia történetéről. Noica számvetése szelektív, 
mert Cantemir, Ha$deu, Conta, Xenopol, Párvan, Rádulescu-Motru, Blaga és Nae 
lonescu mellett nem ismer más jelentős szerzőt.

A válogatást Pászka Imre utószó gyanánt prezentált tanulmánya zárja. A fordított 
folyamatok alternatívái című írás szerencsére nem csupán a válogatásba felvett szer
zők magyarázata, hanem a román modernizáció önálló, szakszerű összefoglalója. 
Ugyancsak hasznosak a szerzőket bemutató szócikkek és az eszmetörténeti krono
lógia.

Mindent összevetve: ami a válogatáskötetben szerepel, érvényes és hozzásegít a 
román társadalomról való gondolkodás megismeréséhez. Az említett szerzők, a kro
nológiában kidomborított irányzatok egyike sem kerülhető meg. Mégis, a beválo
gatott részletek és a zárótanulmány között feszültség lappang, pontosan azért, mert a 
Pászka-szöveg a román gondolkodás jóval szélesebb spektrumára támaszkodik, mint 
amit a válogatásba sikerült megjeleníteni. Éppen ezért hiányolom, hogy az eszme- 
történeti kronológia -  amelyben szerepel ajunim ism , sámánátorism, poporanism és 
táránism -  teljességgel mellőzi a liberális, szociáldemokrata és nacionalista- 
ortodoxista áramlatokat. Ugyanígy, az 1866-1945 közötti időszak illusztrálásakor 
nem feledkezhetünk meg néhány olyan befolyásos személyiségről sem, mint első
sorban a történész Nicolae lorga, a filozófus Nae lonescu, a teológus-költő Nechifor 
Crainic, a szociológus Dimitrie Gusti. Csakis az itt említett szerzők művei ismereté
ben adhatunk igazat Pászka Imrének a román társdalomról szóló kemény megálla
pítását illetően: „A román társadalomban, mint láttuk, a modernizáció nyugati típu
sát mindvégig erős ellenszenv kísérte, azonban a két világháború között ez radikális 
formákat öltött, amelynek eszmeisége fokozta az egész folyamat illuzórikus voltát. 
Ez az eszmeiség politikai síkon a diktatúrát készítette elő. A gazdasági síkon a 
korporatív struktúrák megteremtését, szellemi síkon mely mindezeket megelőzte és 
előkészítette, tovább mélyítette az elhúzódó identitászavarokat” (1994:346).

Mintha az 1994-es válogatás döntően liberális és szocialista jellegét akarná ki
egyensúlyozni A román hivatáselit (Budapest: Osiris 1999) című, csaknem kétszáz 
oldalas tanulmányában, Pászka Imre a nagyobb visszhangot kiváltott (főként kon
zervatív) áramlatok irányába mélyíti el vizsgálódását.

A paletta szélesítése ugyanakkor a vizsgált elitréteg szűkítését is jelenti Pászka 
számára, minthogy elsősorban az egyetemiek világlátását tanulmányozta. A pro
fesszorok konzervatizmusának vizsgálata lehetőséget nyújt egyrészt a modernizáció 
és tradíció közötti feszültség boncolgatására, másrészt pedig lehetővé teszi az egy
mást követő tudósnemzedékek szocializációjának nyomon követését. Ez a módszer 
valóban termékeny, hiszen a múlt századi liberális modernizáció első szervezett bí
rálóitól, a Titu Maiorescu és Petre Carp vezette Junimea körtől egészen a fasiszta 
Vasgárdában kikötött fiatal értelmiségiekig az egyetemi tanárok egész láncolata tar
totta napirenden a Nyugathoz fűződő viszony, a felzárkózás és a nemzeti önazonos
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ság megőrzésének és kiteljesítésének -  nem kizárólag román -  kérdését. Állásfog
lalásaik révén tehát a téma bízvást tanulmányozható.

Pászka számára az volt a legfőbb általános cél, hogy az egyetemiek pozícióin ke
resztül tudja meghatározni azt a szellemi környezetet, amelyben a Nyugat felé való 
közeledés, a polgári modernizáció félelemkeltő lehetett. Helyénvaló a szerző mód
szertani megoldása, miszerint a felhalmozott dokumentációt a kultúra-civilizáció 
antinómiájának vizsgálatával oldja meg. Ezt az ellentétet ugyanis nyomon lehet kö
vetni az európai integrációra reflektáló román irodalomban. A junimista kritikát 
Pászka az „alap nélküli forma” híres-hírhedt Maiorescu-i metaforájával indítja. En
nek lényege az, hogy a liberálisok gyorsított modernizációs stratégiája rövid idő alatt 
torzszülöttet hozott létre, olyan intézményi keretet, amely káros volt a 
fejedelemségekbeli környezetben. Nagyon fontos azonban Pászkának az a megálla
pítása, hogy „Maiorescu és Carp lényegében nem a nyugati civilizáció ellen lázadt, 
hanem annak módja ellen, ahogyan a nyugati -  főként francia -  modellt utánozták. 
Érvelésük elméleti hátterében a német filozófia és szociológia organikus államtanról 
vallott gondolatai álltak” (1999:22). A modernizációnak konzervatív bírálata kiszé
lesedett, sőt, más áramlatok ideológiáját is átitatta. Ez az európai konzervatizmus 
folytatódott a neojunimista C. Rádulescu-Motru részletesen elemzett művében, de a 
szociológiai iskolaalapító Dimitrie Gusti írásaiban is. Azonban -  mutat rá Pászka -  
„ ...a  modern nyugatos konzervatizmus szkepszisét kifejező irányzat volt az 
autochtonizmus, amely a Junimea európaibb vonulata mellett Eminescu vonalán a 
későbbi nacionalista irányzatok számára vált referenciamintává. Az egyik naciona- 
lista-tradicionalista (sámánátorism, gándirism) fogalom ideológiai-teológiai töltete 
értelmében, a másik a baloldali népi-paraszti poporanizmus-táránizmus irány” 
(1999:24). A szerző e valóban helyes eszmefejlődés-diagnózisának megértését job
ban elősegítette volna, ha mindkét kötet idézi a „negyvennyolcas” liberálisok érv
rendszerét, hogy aztán az olvasó megérthesse a nemzeti költő, Mihai Eminescu dü
hödt anti liberal izmusát. Úgyszintén többet kellett volna idéznie a költő politikai 
publicisztikáját, amely lényeges hatást gyakorolt a két világháború közötti fiatal 
román értelmiség legjavára, a vasgárdista mozgalomba besodródott -  az e kötetek
ben is gyakran idézett Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Mihail 
Polihroniade, Alexandru-Cristian Teli és mások -  új nemzedék szellemi-ideológiai 
irányultságára.

Bár az első világháború, s főleg Nagy-Románia 1918-as megalakulása mélysége
sen befolyásolta az értelmiségi elitet is, mégis a legnagyobb román történész, 
Nicolae Iorga által oly élesen, agresszíven meghonosított parasztmisztika tovább élt 
és terebélyesedett. Ennek fő oka az volt, hogy az 1918 után megerősödött román 
állam a kultúra révén kívánta etnikailag homogenizálni az új területeket. Autenti
kusnak viszont csak a román paraszt életéből merített -  sámánátorista -  kultúra szá
mított. Pászka ugyanakkor jól érzékeli, hogy a kontinuitás mellett új jelenségekkel 
gazdagodott a konzervatív hivatáselit fegyvertára. Az ősrögösség újabb apostolai, 
Nechifor Crainic és Nae Ionescu már teljesen szembe fordulnak mindennel, ami a 
Nyugatot jelenti és „ortodox normatívák mellett, s mintegy ebből következően a 
románság bizánci-szláv identitásának és küldetésének eszménye mellett állnak ki” 
(1999:116). A szerzőnek sikerül érzékeltetni azt a bonyolult identitászavart, amely a 
két világháború között eluralkodott a román elit körében: úgy akartak mindannyian



152 Rostás Zoltán

részt vállalni az új nemzetállam építésében, a „belső gyarmatosításban”, hogy köz
ben egyre feszültebbé tették a történelmi régiók és a központ kapcsolatát, a görög
keleti és a görög-katolikus egyház, a régi és az új nacionalizmus viszonyát, s főként 
a jobboldali ifjúsági mozgalmak és a hatalom ütközését.

Történelmi-szociológiai munkájában Pászka részletesen is kitér az ifjúsági moz
galmak, az új generáció elemzésére. A szerző hitelesen oldotta meg a fiatal elit 
identitásának szövegeikben kitapintható válságát. Nehezen követhető azonban a 
„nonkonformista” jelző használata a fiatal nemzedékre, mert ezen hol a Vasgárdát 
lehet érteni, hol pedig az új generáció írástudóit tömörítő „Criterion” kör tagjait. 
Nyilván a vasfegyelmet, a vak engedelmességet, a buzgó vallásosságot, a másság 
agresszív elutasítását, a politikai gyilkosság legitimációját hirdető és kultiváló Vas
gárdát csak morbid iróniával lehet „nonkonformistának” nevezni. Szerintem a 
„Criterion” kört létrehozó fiatal értelmiségiek nyilvános vitáit lehet akár „polgár
pukkasztónak” is nevezni. Ez a kör (és a rövid életű, szintén „Criterion” című fo
lyóirat) azonban indulásakor sokszínű volt. Azok, akik már gárdisták voltak (mint 
Emil Cioran) nem jártak el a kör rendezvényeire. S amikor Mircea Eliade, 
Constantin Noica, Petre Comarnescu, Mihai Polihroniade, Alexandru-Cristian Teli 
betagolódott a mozgalomba, elpárolgott mind maga a kör, mind pedig annak „non- 
konformizmusa” . A többiek: H. H. Stahl megmaradt szociáldemokrata szociológus
nak, az író Mihail Sebastian balra, a drámaíró Eugen Ionesco pedig Párizs felé ori
entálódott.

Minthogy írásunk szociológiai folyóiratban jelenik meg, természetes, hogy na
gyobb teret szenteljünk a Dimitrie Gusti alapította és vezette Bukaresti Szociológiai 
Iskolának. Az empirikus szociológia iránti érdeklődés megjelenését Pászka Imre a 
Szakítás vagy folytonosság  című harmadik fejezetnek Az egyetemi ifjúság és a szoci
ológia  című alfejezetében tárgyalja. Mindjárt a fejezet elején úgy vélekedik, hogy a 
„Gusti nevével fémjelzett monografikus szociológia mögött egyéb tudományos mo
tivációk mellett az 1922-ben kitört diákzavargások álltak, melyek két éven át, de 
kisebb-nagyobb időközökben azt követően is nemcsak az egyetemek normális mű
ködését zavarták, hanem felforgatták az amúgyis törékeny román politikai közéletet 
is. A cél tehát az volt, hogy valamilyen formában levezessék az ifjúság fölös energi
áit, pozitív, nemzetépítő célokra mozgalommá formálják át anarchikus kicsapongá
sait” (1999:90). A Romániában gyakran összefonódó politikai és hivatáselit valóban 
megpróbálta a szociológiai terepmunka ilyen irányú, szándékú támogatását, ám ez a 
maga nemében egyedülálló ötlet és „mozgalom” későbbi fogantatású. Gusti még a 
Nagy-Románia létrehozása előtt saját szociológiai, etikai és politikatudományi rend
szert dolgozott ki, s ebben a monografikus szociológiának nagyon gyakorlati szere
pet szánt, mégpedig az átfogó társadalmi reform empirikus adatokkal való alátá
masztását. Gusti tevékenységének szerves részét képezte a szemináriumi munka, s 
rendszere részleteinek a kidolgozásában jelentős szerep hárult tanítványaira, tanár
segédeire. Jellemző, hogy a diákzavargások idején az egyetem bezárása ellenére 
Gusti szemináriuma működött... Ilyen válságos években készítették elő és kezdték 
el 1925-ben az évente megismételt nyári falukutató munkát, s minden évben felke
restek egy-egy régióra jellemzőnek vélt falut. Az 1925-1931 közötti korszak a Gusti 
féle monografikus szociológia kidolgozásának és a módszer begyakorlásának idő
szaka volt. A nyári kutatótáborokba meghívott fiatalok elsajátították a módszert, s
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kutatómunkát végeztek. Emellett nem hiányoztak a „faluboldogító” gesztusok sem, 
de ezeknek többnyire „public relations” jellegük volt. Már csak azért sem lehet a 
Gusti-féle falukutató táborozást ifjúsági energialevezető módozatnak tekinteni, mert 
ehhez túl kevesen vettek részt, arról nem is szólva, hogy a „zavargókat” nem is hív
ták volna meg a kutatásra.

Amikor Dimitrie Gusti elvállalta a Királyi Kulturális Alapítvány vezérigazgatói 
tisztségét 1934 elején, valóban kezdetét vette a „fölös energiák” levezetését célzó 
„királyi diákcsapatok” szervezése. E csapatoknak Gusti és szociológus munkatársai 
kifejezetten „social engeneering” típusú programot állítottak össze, amelyben a szo
ciológiai adatgyűjtés immár ötödrendű feladat volt. A Királyi Kulturális Alapítvány 
költségén működtetett diákcsapatok száma évről évre növekedett, hogy 1938-tól, II. 
Károly személyi diktatúrájának bevezetését követően félkatonai jelleget öltsön. Sőt, 
az addig önkéntes alapon végzett falumunka 1939-től a Gusti által kidolgozott mód
szer alapján kötelezővé vált minden fiatal számára egyetemi tanulmányai befejezése 
után. A diákcsapatok létszámának felduzzasztásával, a falumunka kötelezővé tételé
vel, a félkatonai tábori élet rítusainak bevezetésével II. Károly -  és tehát Gusti -  
csökkenteni akarta veszélyes ellenfele, a román fasizmus térhódítását, ugyanis - f i 
gyelmeztet joggal Pászka -  „a Vasgárdának is megvoltak a maga falujáró, táborozó, 
templom- és hídépítő diákcsapatai” (1999:90).

Mindezek hozzátartoznak a Gusti által vezetett Bukaresti Szociológiai Iskola 
szervezeti történetéhez, de nem az általuk művelt monografikus szociológiához. A 
falumunka-mozgalom mellett egyébként mindvégig zajlottak monografikus kutatá
sok is, visszatértek a korábban kutatott falvakhoz és újakat is felkerestek.

Érdekes, hogy miközben II. Károly és Dimitrie Gusti a Vasgárda vonzerejének 
gyengítésére mindent elkövettek, hogy a diákcsapatok légköre királypártian nacio
nalista legyen, nem érték el a várt eredményt, amint azt Németh László is megírta 
nagy vihart kavart Magyarok Romániában című útirajzában: a román ifjúságnak 
„szociológiában Gusti a mestere, politikában a Vasgárda fasizmusával rokonszen
vez” (Tanú, 1935: III—IV. 137). Ez a politikai rokonszenv a következő évek folya
mán annyira elmélyült, a Vasgárda annyira átszőtte a falunevelésre felkészített diák
csapatokat, hogy tevékenységüket maga a király volt kénytelen felfüggeszteni.

Noha e fejezetben a szerző nem tekinti feladatának Gusti rendszere ismertetését, a 
Gusti által képviselt hivatáselit és az ifjú nemzedék viszonyának taglalását, sok 
helytálló megjegyzést fűz a rendszerhez is. Kevésbé meggyőző az az -  Ovidiu 
Bádina 1968-as szövegére hagyatkozó -  utalása, miszerint a Gusti-iskolában az 
etnografizmus „involúciós állapota ( ...)  oda vezetett, hogy az empirikus gazdasági
társadalmi kérdéseket háttérbe szorította a néprajz, mint ahogyan arról a Sociologie 
Románeascá folyóirat anyagainak a többsége, valamint az elkészült «szociológiai 
monográfiák« is tanúskodnak” (1999:93). A félreértés abból adódik, hogy Bádina 
mindent etnográfiának tekintett, ami nem volt szűk értelemben vett faluszociológia. 
A Gusti-iskola nagy és elismert érdeme éppen az, hogy meghaladta az egyoldalú, 
leíró „ősi kuitúra”-mentő etnográfiát, mégpedig pontosan a multidiszciplináris ku
tatás meggyökereztetésével. Persze, az is igaz, hogy a Gusti-iskolából kisodródott 
egy vasgárdista csoport, amelynek tagjai, visszautasítva a szociológiát, az etnográfi
át tűzték zászlajukra.
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Bár tételesen nem fejti ki, Pászka érzékelteti, hogy a Gusti-iskola fejlődésében ki
sebb mértékben reprodukálódik az egész román, főként a bukaresti hivatáselit iden
titászavara, legitimációs válsága Nagy-Románia létrehozásától a második világhábo
rúig. S ez a megállapítás érvényes a „Criterion” csoportra is, noha annak hírneve a 
maga korában a Gusti-iskoláénál sokkal csekélyebb volt. Emil Cioran, Mircea 
Eliade, Eugen Ionesco, Constantin Noica, Henri H. Stahl háború utáni kivételes tel
jesítménye utólag felértékelte efemer csoportjukat.

Végül hadd állapítsuk meg, hogy az utóbbi évek konzervatizmust elemző szoci
ológiai irodalmát is ismerő és kamatoztató Pászka Imre két könyvével bebizonyítot
ta: nem csak a történészi perspektíva termelhet érvényes műveket a román valóság
ról, hanem a szociológusi is. Véleményem szerint e két kötet fő érdeme az, hogy a 
szokásos magyar-román kapcsolatkutatási perspektívát meghaladva a szerző a ro
mán értelmiséget, bár nem mindig empátiával, de belülről vizsgálja. Erre az ethoszra 
van szükség a jelzett kutatási program folytatásához.



Gáthy Vera

SZIRMAI VIKTÓRIA: A KÖRNYEZETI ÉRDEKEK 
MAGYARORSZÁGON
(Budapest: Pallas Stúdió, 1999: 191)

Szirmai Viktória professzor asszony doktori értekezésének kibővített és a megjele
nés évét is magába foglalóan korszerűsített változatát adta közre esztétikus külsejű, 
gondos kivitelű kötetben. A munka első pillantásra szűk, vagy szükebb szakmai kö
rökhöz szól: környezetvédőkhöz, ökoszociológusokhoz. Olvasása közben hamarosan 
kiderül: fontos megállapításokat tartalmaz politikusok, gazdasági szakemberek, 
nonprofit szerveződések számára is. Merészen belenyúl ugyanis egy pókhálóba, 
amelynek mindenegyes szála fontos, .mert nélküle a háló bonyolult geometriája 
összeomlana. Abból a látszólag evidens megállapításból indul ki, hogy környezet és 
ökológiai gondok nincsenek társadalom nélkül. Ezzel nem mond kevesebbet, mint 
hogy a politika, a társadalom, a gazdaság szereplőinek érdekei, azok komplex voltá
ból fakadó ellentmondásossága, akár egyetlen szereplő érdekeinek hihetetlen össze
tettsége is alkotják azt a valamit, ami a környezet és a társadalom viszonyának ne
vezhető. Nagy türelemre, elemző készségre, áttekintő képességre van annak szüksé
ge, aki megkísérel eligazodni ebben a sokszálú szövevényben.

A szerző elsősorban fogalmi apparátusál tisztázza és kifejti, mit ért környezeti 
érdek alatt. Leszögezi, hogy olyan társadalmi jelenségről van szó, amely a környezet 
és a társadalom történetileg változó kapcsolatrendszerében alakul, illetve nyer meg
fogalmazást. Ezért konkrét kutatásaiban az ökológiai érdekérvényesítést meghatáro
zó alapvető változókra összpontosított, amelyek között megtalálhatóak a politikai 
társadalmi rendszer jellegzetességei, a civil társadalom sajátosságai, a gazdaság ér
dekeltsége és számos más tényező. Voltaképpen a fogalmi apparátus ismertetése 
meghatározza a mű struktúráját, hiszen a szerző e főbb tényezők köré építi fel a 
könyv fejezeteit.

Módszertanilag a munka nagy mennyiségű saját empirikus kutatáson alapul, kér
dőíves vizsgálatokon, esettanulmányokon, interjúkon, két évjárat 532 sajtóanyagán, 
számos nemzetközi felmérés másodlagos felhasználásán, a vonatkozó törvények és 
joganyag bemutatásán és széleskörű nemzetközi szakirodalmon. Ezekkel az eszkö
zökkel tesz kísérletet arra, hogy türelemmel és tudományos alapossággal felgombo
lyítsa a pókhálót, elindulva annak külső körén és cikkenként mindig beljebb kerülve, 
egyre kisebb íveken haladva, miközben újra és újra érinti ugyanazokat a jelensége
ket más összefüggésben, míg végül eljut a környezet-társadalom-politika-gazdaság 
mai viszonyaihoz és állapotához Magyarországon.

A munka kiemelkedő érdeme -  egyszersmind nélkülözhetetlen szemlélet
érvényesítése -  a történeti megközelítés, illetve a nemzetközi összehasonlítás alkal
mazása a problematika számos vonatkozásában. Kitűnő az ökoszociológia fejlődé
sének bemutatása, a tudományos irányzatok és a környezettel összefüggő társadalmi 
megmozdulások, mozgalmak változásainak ismertetése, amely egyszersmind alapul 
szolgál a magyarországi, illetve a kelet-közép-európai jelenségek, folyamatok elem
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zéséhez, a nemzetközi tudományosságba történő behelyezésükhöz, valamint a glo
balizálódás környezeti vonatkozású értelmezéséhez. Elöljáróban a nemzetközi tren
dek alapján a szerző megfogalmazza, hogy ma Magyarország „a gazdasági expan
zió, a piaci társadalom és a modern államszervezetek kiépülésének szakaszában, az 
annak megfelelő környezetvédelmi intézményrendszer és érdekstruktúra megalapo
zásának periódusában van”. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy egyete
mes tapasztalat a környezet és a társadalom közötti egyensúly megbomlása, az, hogy 
az emberiség nem veszi figyelembe a bioszféra törvényszerűségeit. A könyv elmé
letileg megalapozó részében és később is a szerző ismételten jelzi, hogy az 
ökoszociológia és a környezet és társadalom viszonyával foglalkozó elemzések, né
zetek valójában bizonytalanságokat, a helyzet gyors változásait és inkább teóriákat 
tartalmaznak, hipotéziseket fogalmaznak meg, amelyek közel sem alkalmazhatók 
minden társadalomra, minden esetre, ezért vitathatóak, érvényességük az adott tár
sadalmi-történeti helyzetre korlátozandó. Mindenképpen alapvetőek a vizsgált régió, 
ország, társadalom történeti tapasztalatai, gazdasági fejlettsége, érdekcsoportjainak 
tagozódása, politikai aktivitása, szerveződései stb. Marad tehát a gazdag empirikus 
vizsgálaton alapuló elemzés, az adott társadalom specifikus vonásainak feltárása a 
környezet összefüggésében.

A szerző ezt teszi, amikor megvizsgálja a válságba került államszocialista társa
dalmi politikai rendszer és a környezeti konfliktusok összefüggését a hetvenes
nyolcvanas években és bemutatja, miképpen született meg Magyarországon az álla
milag ellenőrzött, intézményes környezetvédelem és a területi érdekközösségek saját 
érdekérvényesítése. Egyúttal azt is láttatja, hogy mennyire sokféle, ellentmondásos, 
hátterüket tekintve más és más érdekek köré szerveződtek csoportok, egyszersmind 
váltak a politikai autonómia növelésének eszközeivé és hogyan váltak az ökológiai 
mozgalmak a rendszerváltó erők elemévé. A III. fejezetben azután a környezeti ér
dekeket az átmenet idején vizsgálja. Miközben fellendült a vonatkozó jogalkotás, az 
állami környezetvédelem visszavonult számos ökológiai szempontból fontos terület
ről. Ennek csak látszólag mond ellent, hogy közben kiépültek az intézmények, bi
zottságok és a környezet- és természetvédelem állami forrásai (még akkor is, ha 
elégtelennek bizonyulnak). Szó esik a zöld mozgalmak eróziójáról, megosztottságá
ról, a támogatási rendszer révén történő befolyásolásukról, a kormányváltások és a 
kormányzati stílus változásaival alakuló erőviszonyokról. Az 1998 utáni időszakra 
vonatkoztatva a szerző két tendenciát azonosít, az egyik a környezetvédelmi politika 
erőtlensége -  szemben a többi kormányzati csoporttal - ,  a másik pedig, hogy a ha
talmi, politikai, társadalmi mechanizmusok a környezeti érdekeket alárendelik a 
legkülönbözőbb, főleg hatalmi, politikai, szervezeti és bizonyos csoportok gazdasági 
érdekeinek. A felmérések és a tapasztalatok mégis azt támasztják alá, hogy lassan
ként megerősödik a modern, nyugati demokráciákra jellemző környezeti politika és 
kiépülnek a kapcsolatok a civil társadalommal, hogy a kilencvenes évek második 
felében a környezetpolitika pozitív irányban mozdult el. A helyi önkormányzatok, 
közösségek szintjén azonban ellentmondásosabb a helyzet, mert csaknem mindenütt 
elsődleges szempont a munkahelyek megtartása akár súlyos környezeti károk árán 
is. Ezt a jelenséget a szerző számos konkrét esettel illusztrálja és elemzi azokat a 
változásokat, amelyek a helyi társadalmi szereplők és az állam viszonyában bekö
vetkeztek. Ezen a ponton azonban az eddig feszes logikával szerkesztett mű megtö
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rik, a szerző beépíti egy korábban megjelent munkáját, amely jobbára megismétli 
azt, amit addig elmondott. A fejezet csak annyiban kínál továbblépést, amennyiben 
tipizálja az utóbbi két évtized társadalmi-környezeti konfliktusait. Célszerűbb lett 
volna, ha tipológiáját az előző fejezetbe építi és ezzel elkerüli az ismétléseket.

A könyv VI. fejezete a civil társadalom és a környezeti érdekek összefüggéseivel 
foglalkozik, miután ismét nemzetközi kitekintés segítségével mutatja be egyebek 
között a civil társadalom politikai szerepét a fejlett nyugati társadalmakban. Utal 
olyan külföldi szerzőkre, akik szerint ma a fő kérdés az állam és a civil társadalom 
közötti viszony, különös tekintettel a nagyarányú decentralizációra. Magyar vonat
kozásban számos vizsgálat alapján a szerző ismét csak az államszocializmus idejét 
taglalva eljut napjainkhoz és ezen az úton bemutatja az „újvárosok” viszonyait, 
összehasonlítva a nagy polgári hagyományokkal rendelkező településekkel. A pók
hálónak ezen a körén tehát a polgárosodás folyamatát tárja fel és megállapítja, hogy 
Magyarországon ez a folyamat lassú, egyenetlen és ellentmondásos, a civil társada
lom szervezetei gyengék.

Ezen a szálon tovább haladva a VII. fejezet a környezetvédelmi-társadalmi moz
galmak szerepét vizsgálja Magyarországon -  azt követően, hogy felvázolja nyugat
európai kibontakozásukat. Megállapítja, hogy a magyar mozgalmak a rendszerváltás 
idején olyan társadalmi-gazdasági modellt akartak kiépíteni, amelyet a nyugati de
mokráciák környezetvédelmi csoportjai már meg kívántak haladni. Később a helyzet 
változott ugyan, de a civil társadalom a környezetvédelemben máig szerény mérték
ben van jelen, 1996-ban a nonprofit szervezeteknek csupán 2,2 százaléka foglalko
zott ezzel a területtel. Érdekes a mozgalmak és a politika kapcsolatainak bemutatása, 
ahol a személyes kapcsolatok is szerepet játszanak. A környezetvédelem és moz
galmai is professziónálizálódnak és ez megmutatkozik a piaci társadalom, a globális 
gazdaság és a multinacionális vállalatok kritikájában. A környezetvédelem fontossá
gát, a konkrét károkat a lakosság nem mindig ismeri és a valós helyzetet sem az írott 
sajtó, sem az elektronikus média nem tükrözi kellően. Ezt a problémakört elemzi a 
könyv VIII. fejezete.

A pókháló következő körében a szerző elemzi a közép- és kelet-európai régió or
szágainak környezeti-társadalmi érdekeiben mutatkozó azonosságokat és különbsé
geket. Bemutatja, hogy Magyarországon a második gazdaság jóvoltából, az infor
mális lehetőségeknek köszönhetően a környezeti-társadalmi problémák előbb ke
rültek a felszínre, mint a többi államban. Ismerteti a környezetvédelem és a környe
zeti mozgalmak helyzetét a volt Szovjetunióban, illetve Oroszországban, Lengyelor
szágban és másutt, vizsgálatát kiterjeszti a rendszerváltás utáni folyamatokra is. A 
bevezetésnek is tekinthető elemzést követően a szerző foglalkozik az európai integ
ráció környezetvédelmet érintő kérdéseivel, az uniós csatlakozás, illetve a felkészü
lés által generált konfliktusokkal. A csatlakozás egyik feltétele, hogy a jelölt orszá
gok feleljenek meg az uniós környezetvédelmi előírásoknak, ami hatalmas költsé
gekkel já r és az egyes országoknak maguknak kell a fedezetek nagyobbik felét előte
remteniük. A környezeti károk helyreállítását az érintett régiók állami feladatnak 
tartják, legfőképpen azért, mert saját forrásokból képtelenek erre a feladatra. A tör
ténet diszkrét bája azonban az a törekvés, ahogy a tagjelölt országok igyekeztek 
„felsrófolni” a környezetvédelemhez, helyreállításhoz szükséges pénzösszegek 
nagyságát, majd leszorítani, amikor kiderült, hogy az EU nem fogja finanszírozni.
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A munka végső konklúziója ambivalens. Fontos megállapításokat tesz a jelenlegi 
állam és civil társadalom viszonyát illetően, amikor leszögezi, hogy az előbbi még 
mindig rá tudja kényszeríteni az akaratát a gyenge polgári erőkre, de a civil társada
lom autonómiája is kiépülőben van, bár a megosztottság akadályozza, hogy az új 
polgárság hathatósabb környezetvédelmet kényszeresen ki az államból. Pillanatnyi
lag nem várható más, mint hogy a fogyasztói társadalom kiépítésében érdekelt pol
gári rétegek megalkusznak az állammal a piaci viszonyok megteremtése érdekében. 
Más szóval, a környezetvédő mozgalmak és törekvéseik nem függetleníthetők a tár
sadalmi valóságtól. Mutatkoznak ugyan a javulás jelei, de a környezeti problémák 
globalizációját egykoron majd csak azok világméretű felismerése és intézményes 
korlátozása oldhatja meg, addig pedig hatása Magyarországon is jelentkezik, vagy 
jelentkezni fog. Az ellentmondásos folyamatokat, helyzetet a könyv híven tükrözi, 
egyes megállapításait más összefüggésben a szerző cáfolja, bizonyos esetekben a 
fejlődést markánsnak tartja, de a pókháló újabb körében, más keresztszálak mentén 
elégtelennek ítéli. Röviden: hallatlanul hiteles képet kapunk a magyarországi kör
nyezeti állapotokról, azok társadalmi vonatkozásairól.

Aki készített már könyvet az életében, tudja, hogy tökéletes könyv nem születik. 
Ennek a tetszetős külsejű és gazdag tartalmú könyvnek is vannak hibái. A használt 
kevés angol kifejezés helyesírása zömmel hibás, például a WWF feloldása nem 
Wide-World Foundation, hanem Wild World Foundation (73. о.), a Vizafogó lakó
telep nem Budapest harmadik, hanem tizenharmadik kerületében van, az évszázad 
jelzés a könyv első felében (pl. 85.o.) arab, később azonban római számozással (pl. 
149.0.) történik és -  a régimódi bölcsész szemét-fülét különösen bántja, ha tudomá
nyos munkában látja -  gyakori a „médiák” szó használata, holott a „média” alak már 
többes számban van. Maradt továbbá a szövegben néhány kusza mondat, ez bizo
nyára a számítógépes szerkesztés ördöge: elfelejtjük kitörölni a fölöslegeset, miköz
ben áthelyeztük a nekünk tetsző változatot valahonnan egy új helyre.

Végezetül, a Függelékre pillantva az olvasóban felvetődik az igény, még ha na
gyon sok munkát is jelentene, hogy a könyvben szinte a teljesség igényével bemu
tatott magyar környezetvédelmi mozgalmakat összegyűjtve, táblázatban lássa, dá
tummal, hellyel, a probléma megjelölésével. így meggyőzően kiderülne, amit a 
munka szövegesen ugyan bizonyít, de nem eléggé markánsan: Magyarországon a 
hetvenes évektől soha nem látott méretű társadalmi aktivitás bontakozott ki éppen a 
környezeti gondok körül és már az esetek puszta száma is némi derűlátásra ad okot.
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LESLIE KISH (1910-2000)

2000 október 7-én meghalt Leslie Kish, a kérdőíves társadalomkutatás statisztikai 
módszertanának egyik megteremtője. Az 1965-ben megjelent Kérdőíves mintavétel 
(Survey Sampling) című könyve ma is a világon mindenütt a közvélemény- és piac
kutatók, és a kérdőíves vizsgálatot végző szociológusok, közgazdászok, politológu
sok bibliája. Munkásságának nagy érdeme az, hogy azokat az eredményeket, ame
lyeket a statisztikai elmélet a XX. század első felében, elsősorban R. A. Fishernek, 
Francis Yatesnek, G. U. Yule-nak és Jerzy Neymannak köszönhetően felhalmozott, 
alkalmazhatóvá tette a kérdőíves vizsgálatok tervezésénél és kivitelezésénél. Őt nem 
a statisztikaelmélet matematikai szépségei érdekelték, hanem az, hogy a társadalom- 
kutatásban miként lehet a statisztika segítségével pontosabb, alaposabb és helyesebb 
következtetésekre jutni. Mindig a praktikus problémákra talált ki rigorózus megol
dásokat, és mindig a társadalomkutatás folyamatának egészében gondolkodott. Míg 
statisztikus társai vagy az adatelemzés, vagy a mintavétel, vagy a méréselmélet 
részleteiben merültek alá, ő pontosan értette, hogy ezek szervesen összefüggő egé
szet alkotnak: az határozza meg, miként elemezhetjük az eredményeket, hogy mi
ként vesszük a mintát, és hogyan mérünk. A róla elnevezett Leslie Kish kulcs, egy 
egyszerű, de briliáns módszer arra, hogy egy háztartásból a kérdező miként válassza 
ki a megfelelő embert egy interjúra. Ő volt az első, aki felhívta a figyelmet a vá
laszmegtagadás mintatorzító hatására. Az ő nevéhez fűződik a gördülő mintavétel 
technikája, amely a társadalmi folyamatok állandó megfigyelését teszi lehetővé. 
Tőle tudjuk, hogy miként csökkenthetjük a véletlen minta hibáját, és hogy ez ponto
san hogyan befolyásolja a becslési értékeket. Az 1960-as évektől kezdve Michigan 
lett a mintavétel Mekkája, és ma nincs a világnak olyan szeglete, ahol kérdőíves 
vizsgálatot végeznek, és ahol ne lenne Kishnek tanítványa. 1977-ben megválasztot
ták az Amerikai Statisztikai Társaság Elnökévé. Számos kitüntetése mellett 1995- 
ban lett a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja és 1998-ban az ELTEn 
tiszteletbeli doktorátust kapott.

Leslie Kish, Kiss Lászlóként látta meg a napvilágot az Osztrák-Magyar Monarc
hiában, Poprádon, 1910-ben, egy világi zsidó család első gyermekeként. Apja elekt
romos mérnök volt, aki még legényemberként két évet Amerikában dolgozott. Az 
apa munkája miatt a család sokat költözött, és Kiss László Zilahon járt középiskolá
ba, abba a gimnáziumba, ahol Ady volt diák. A család 1926-ban emigrált, és New 
Yorkban telepedett le. Az apa egy éven belül meghalt, utána anyja varrással keresett 
pénzt, majd cukrászdát nyitott Manhattanben, ahol gyakori vevőként megfordult 
Eleanor Roosevelt, Fritz Kreisler és Ormándy Jenő is. Ő maga nappal dolgozott egy 
orvosi kutatóintézetben asszisztensként és estin végezte a középiskolát, majd az 
egyetemet is. Kezdetben, apját követve ő is mérnök akart lenni. 1937-ben jelentke
zett önkéntesnek a Spanyol Polgárháborúban. Először szanitéc volt, de hamar átkérte
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magát a Rákosi Mátyásról elnevezett magyar harcoló alakulathoz, mert „Ott voltak a 
legjobb szakácsok.”. A huescai csatában megsérült. 1939-ben visszatért Amerikába, 
ahol a City College o f  New Yorkon szerzett diplomát matematikából. 1940-ben 
Washingtonba költözött, és először a Népszámlálási Hivatalnál kapott állást. Onnan 
hamar átkerült a földművelési minisztériumba, Rensis Likert kutatócsoportjába. 
Likert, a nagy tudományszervező szociálpszichológus, tette meg a mintavételi cso
port vezetőjének úgy, hogy csak kinevezése után kezdte kitanulni a mintavétel for
télyait.

A második világháború, amelyben Kish meteorológusként szolgált, Amerikában 
nemcsak a természettudományok területén hozott ugrásszerű fejlődést, hanem a tár
sadalomtudományokban is. A háborús helyzet felélénkítette az állam érdeklődését a 
társadalomtudományos kutatások iránt. Különösen a lakosság hangulatát kitapintó 
kérdőíves vizsgálatok érdekelték a kormányt. Lickert körül kialakult egy kutatói 
gárda, amely a háború végeztével Washingtonból a Michigan állambeli Ann 
Arborba költözött, és megalapította a híres Survey Research Centert egy általános 
iskola alagsorában, de a Michigani Egyetem égisze alatt. Egy év múlva a Kurt 
Lewin csoportdinamikai vizsgálatainak nyomdokán járó kísérleti szociálpszicholó
gus csoport csatlakozásával jött létre a világhírű Institute for Social Research (ISR) 
nevű kutatóintézet. Kish és Rensis Likert mellett az alapítók között volt még a ma
gyar származású Katona György, a gazdaságpszichológia egyik megalapítója és 
Angus Campbell, a neves szociálpszichológus is.

1947-től kezdve az ISR az amerikai társadalomkutatás legkiemelkedőbb műhelye 
lett. Az intézetben több kevesebb időt töltő nagyságok között volt Lawrence Klein, a 
Nobel-díjas ökonométer, Otis Dudley Duncan, a társadalmi mobilitás-kutatás atyja, 
Hubert Blalock, a szociológiai elemzés statisztikai módszertanának egyik megalapo
zója, Philip Converse, a neves politológus, a többek között a kognitív disszonancia 
redukció elméletéről híres szociálpszichológus, Leon Festinger, Ronald Inglehart, a 
posztmateriaüsta értékek kutatója, James Morgan, az empirikus háztartás gazdaság
tan egyik úttörője és Greg Markus, a háztartás panelvizsgálatok módszertanának 
megteremtője.

Az 1948-as elnökválasztás Leslie Kisht hirtelen országosan ismert emberré tette. 
Míg a többi közvéleménykutató intézet a republikánus elnökjelölt, Thomas Dewey 
győzelmét jósolta, az általa tervezett felmérés, helyesen, Harry Trumant mutatta a 
jövendő elnöknek. Ezt ő mindig így kommentálta: „Szerencsénk volt.” És noha ezt a 
sikert valóban a szerencsének is köszönhette, az eset jelentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy a valószínűségi minta a kérdőíves vizsgálatokban uralkodóvá váljon, kiszorít
ván az addig használt úgynevezett kvóta mintákat.

1947-ben elvette Rhea-t, aki 53 éven át volt társa, szellemi partnere és írásainak 
szerkesztője, majd született két lánya, Carla és Andrea. 1951-ben lett a Michigani 
Egyetem szociológia tanszékének tanára miután 1948-ban Masters fokozatot szerzett 
matematikai statisztikából. 1952-ben megvédte disszertációját Amos Hawley, a híres 
népesség ökológus irányítása alatt. A Michigani Egyetemről vonult nyugdíjba 1981- 
ben. Én ebben az évben találkoztam vele először. Rokonom, Katona György meghí
vására érkeztem Ann Arborba, de mire megkaptam az útlevelet, Katona már nem élt. 
Laci bácsi rögtön a szárnyai alá vett. A következő hét évben általában havonta egy
szer együtt ebédeltünk. Ezek az ebédek másfél-két órát is eltartottak, és bár az étter
met és az ételt Laci bácsi mindig nagy gonddal választotta ki, az ebéd igazi célja a 
beszélgetés volt. Kivételesen kíváncsi és nyitott ember volt, és ez csodálatos kap
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csolatteremtő képességgel társult. A beszélgetés többnyire aktuális politikai kérdé
sek megvitatásával kezdődött. Laci bácsi baloldali gondolkodású ember volt és aktí
van részt vett a békemozgalomban. Az 1930-as évek vége óta figyelte az FBI és a 
McCarthy-féle kommunista üldözés ideje alatt több kellemetlensége is volt, mint 
„túl korai antifasisztának”. A politikai viták után többnyire aktuális olvasmányaink
ról számoltunk be egymásnak. Ő egyaránt olvasott szépirodalmat, történelmet, filo
zófiát és társadalomtudományi munkákat. Több könyvet az ő lelkes ajánlása alapján 
olvastam el, de ő is többször kapott kedvet tőlem könyvekhez. Laci bácsiból hiány
zott mindenfajta professzori allűr. Mindenkit egyenrangúként kezelt, még egy nála 
félévszázaddal fiatalabb zöldfülű szociológus hallgatót is. Én Laci bácsit figyelve 
értettem meg először, hogy az igazi tudósi tekintélynek semmi köze a kivagyiság
hoz. A magukat professzor úrként szólíttató, nevük mellé tudományos rendfokoza
taikat mindig gonddal kibiggyesztő Dr. Ph. D. Habil-ok a tudomány parvenüi, 
sznobjai. Laci bácsiról mindenki tudta, hogy világhírű tekintély. Ő megengedhette 
magának, hogy a rangra fütyüljön, és hogy elmaradhatatlan baszksapkája alól, hun
cut mosolyával, mindenkivel úgy beszélgessen el, mintha az illető rég nem látott 
kedvenc nagypapája lett volna. Nemcsak nagy tudós volt, de bölcs ember is, és a 
kettő nála azonos tőről fakadt. A gondolkodását a huszadik század első felének 
auflklarista tudományos optimizmusa formálta, de ő maga tisztában volt azzal, hogy 
tudásunk véges, és ha tudni akarunk, a tudomány eszközeivel erről a tudatlansá
gunkról is számot kell adnunk. Mottója, amely az irodája falára volt kifüggesztve, 
így szólt: „Tévedni emberi dolog, megbocsátani isteni. A tévedést előre betervezni 
pedig statisztika.” Én azt is tőle tanultam, hogy tökéletes módszer nincs. („A töké
letes a jó  ellensége” mondogatta). Mindegyiknek megvan a maga előnye és hátrá
nya, és ez az összehasonlító mérlegelés kell, hogy irányítsa a kutatót. Második 
könyvének, a magyarul 1989-ben megjelent Kutatások statisztikai tervezése 
(Statistical Design for Research) című munkájának klasszikus nyitó fejezetében ol
vasható, hogy a reprezentáció (általánosítás), a realizmus (valószerűség) és a 
randomizálás (helyes oksági következtetés) -  a három R, -  tekintetében a kutatónak 
mindig valamilyen kompromisszumot kell kötnie. Jó kompromisszum pedig akkor 
születik, ha a kutató érti választásának következményeit.

Bár Ann Arbor-i éveim alatt sokat beszélgettünk tudományfilozófiai és módszer
tani kérdésekről, mintavételről viszonylag kevés szó esett. Laci bácsi ugyan többször 
agitált, hogy legyek mintavételi szakember, de belőlem hiányzott az a praktikus ér
deklődés, amely az ilyesmihez elengedhetetlen. Miért is tanultam volna ki ezt a 
szakmát, amikor minden ilyen jellegű problémámmal, bármikor ingyen fordulhattam 
a kérdés legnagyobb szakértőjéhez tanácsért?

Utoljára 1990-ben láttam a disszertációm védésekor. Utána én a nyugati partra 
költöztem és onnan beszéltem még többször vele telefonon. A 80-as éveiben járva se 
csappant meg legendás életszeretete. Utazott, konzultált, publikált, újabb és újabb 
kitüntetéseket vett át, minden nap bement az irodájába, gyalog, továbbra is finoman 
udvarolt minden csinos nőnek és hetente többször úszott három kilométert. Nem volt 
olyan december, amikor postaládámból elmaradt volna karácsonyi családi hírlevele, 
amelyben beszámolt az év eseményeiről, olvasmányairól, és egy-két bekezdésben 
értékelte a világbéke és a nagypolitika aktuális helyzetét is.

Ősszel térdműtéten esett át, és az azt követő komplikációk nyomán hirtelen el
kezdett romlani az állapota. Néhány nappal a halála előtt megjegyezte, hogy kezdi 
elhinni, hogy halandó. Én ezt október 7-éig nem hittem el.



OTKA PÁLYÁZATOK 
II.

A Szociológia Szakzsürihez 2000-ben beérkezett OTKA pályázatok értékelése után 
közöljük a teljes összeggel támogatott, a részben támogatott, az elutasított és az 
elbírálás alá nem eső (más zsűrihez történő átirányítás vagy tudományos fokozat 
hiánya miatt kimaradt) pályázatok listáit:

Támogatott pályázatok:
Témavezető Kutatóhely Téma Futamidő

Albert Fruzsina MTA Szociológiai 
Kutatóintézet

A 15 és 20 év közötti fiatalok és szüleik 
társadalmi beágyazottsága és annak 

hatása a testi-lelki egészségre

2

Biczó Gábor Miskolci Egyetem A modernizációs folyamat hatása 
a lokális társadalmak kultúrkonstitutív 

mechanizmusaira

3

Fábián Zoltán MTA Pszichológiai 
Kutatóintézet

Etnikai és politikai attitűdök 
longitudinális vizsgálata

3

Fábián Zoltán TÁRKI Empirikus szociológiai adatbázisok 
archiválása

4

Florányi Özséb BMGE A kommunikáció participációs modellje 2
Kolosi Tamás TÁRKI Regionalitás és társadalmi 

egyenlőtlenség. A magyarországi 
helyi önkormányzatok kísérleti 

longitudinális vizsgálata.

4

Makó Csaba MTA Szociológiai 
Kutatóintézet

Globalizáció és szervezeti innovációk 
a magyar vállalatoknál

2

M olnár Attila 
Károly

ELTE В ТК 
Szociológiai Intézet

A Társadalom felfedezése 3

Nagy Beáta BKÁE
Szociológia Tanszék

Vezetői stílusváltás -  Női vezetők 
a gazdasági életben

2

Prónai Csaba ELTE ВТК Cigány kulturális antropológiai 
fogalomtár

4

Székelyi Mária ELTE ВТК 
Szociológiai Intézet

Életvezetési stratégiák és sikertényezők 
a XXL század fordulóján 

Magyarországon

3

Részben támogatott pályázatok:
Témavezető Kutatóhely Téma Futamidő

Boreczky ELTE Modemitás és család. Magyarországi 4
Elemérné TFK családváltozatok egy háromgenerációs 

vizsgálat alapján
Fladas Miklós BKÁE

Szociológia Tanszék
Modemitás és maszkulinitás: a férfiak 

reprezentációja a tömegkultúrában
2

Szakadát István BMGT A deontikus logika számítógépes 
alkalmazásának lehetőségei a normatív 

rendszerek és az ember-számítógép 
kommunikáció területén

i

Vitányi Iván MTA Szociológiai 
Kutatóintézet

Médiafogyasztó csoportok 
értékpreferenciái a legnépszerűbb 

televíziós műfajok tükrében

3
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Elutasított pályázatok:

Témavezető Kutatóhely Téma Futamidő
Antal László MTA Szociológiai 

Kutatóintézet
Népesedési folyamatok és az európai 

kultúra jövője
4

Farkas János BMGE A tudástársadalom és a globalizáció 
szociológiája

3

Haraszthy Ágnes MTA Kutatásszerv. 
Intézet

Nők a tudományban a 90-es években 
(Magyarországi helyzet és EU 

elvárások)

2

Laky Teréz Munkaügyi
Kutatóintézet

A kis- és közepes vállalkozások szerepe 
és lehetőségei az ezredforduló hazai 

gazdaságában

3

Losonczi Ágnes MTA Szociológiai 
Kutatóintézet

Ezredvégi számvetés -  
a bocsánatkérések kora. A globalitás 

erkölcsi terének hatása 
a múlt bűneinek bevallása...

4

Meleg Csilla PTE ÁJ К Pedagógusok lelki egészsége 4
Pikó Bettina SZTE ÁOK Társadalmi egyenlőtlenségek 

vizsgálata a fiatalok egészségi 
állapotában, társas támogatásában 

és kockázati magatartásában

4

Szigeti Péter MTA PTI Az állampolgári biztonságérzet 
és összetevői

3

Tóth János SZTE
ВТК

A tiszai cián szennyezés társadalmi 
vonatkozásai

3

Elbírálás alá nem eső pályázatok:

Témavezető Kutatóhely Téma Futamidő
Buda László PTE ÁOK 

Magatartástud. 
Intézet

Az alternatív gyógyászat jelentősége 
a rákos megbetegedésekben 

Magyarországon

3

Fokasz Nikosz ELTE ВТК 
Szociológiai Intézet

A Szociológiai Figyelő c. folyóirat 
folyamatos megjelentetése

2

Kuczi Tibor В KÁÉ
Szociológia Tanszék

A Replika c. folyóirat folyamatos 
megjelenésének biztosítása

4

Terestyéni Tamás MTA ELTE 
Kommunikáció

elméleti 
Kutatócsoport

A JEL-KÉP c. folyóirat támogatása
3

Zentai Violetta Nyílt Társadalom 
Intézet

Fogyasztói kultúra Magyarországon: 
intézmények, gyakorlatok, 

reprezentációk

2

Dr. Sik Endre 
zsűrielnök



A B ST R A C T

Vaskovics, László
The Sociological Theory of Postadolescence

The are countless references to the development o f a new phase o f life between 
childhood and adulthood (referred to as post-adolescence) in the technical literature 
o f  Sociology. Different theoretical models have been developed in Sociology to 
interpret post-adolescence. After the discussion of the these models, a new model is 
introduced in this contribution. The forms and “timing” determining how and when 
young people leave their parents’ house is regarded as the most important 
constitutive characteristic o f the post-adolescent phase in this model. It is thereby 
assumed, that this detachment from the parents’ house is dependent upon 
surrounding macro-structural social conditions.

In this model, the following detachment dimensions are regarded as significant:
-  legal dimension
-  household dimension
-  economic-financial dimension
-  social dimension
-  emotional dimension

The analysis o f the process of detachment based upon these dimensions reveals, 
that postponed partial detachment, successive detachment, and reversible 
detachment are all constitutive elements of post-adolescence. The fact, that young 
people who have reached legal adulthood remain in many respects dependent upon 
their parents, remains an important facet o f post-adolescence. The analysis also 
reveals, that post-adolescence can not be clearly defined based upon the criteria of 
age, with regard to “youth” or “adulthood” . It is therefore an empirical question, 
who and how many members of a specific age category of young adults (i.e. 20-25 
years or 30 year olds) find themselves in the post-adolescent phase according to the 
theoretically proven criteria.

Magyar, Gábor-Páll, Kinga Agnes Szabó, Andea-Szabó, Máté
Demonstrations and Their Protest Policing in Budapest 
(1996-1997)

The paper focuses on the double topic of protest and protest policing in a new 
democracy, Hungary. Hungarian protest groups underwent radical changes, from 
samizdat culture to a more instrumental identity and a more visible and mediated 
activity. Police had also to break with the past and look for new, democratic models 
o f protest policing. The repressive, state and political police needed a new definition 
o f police practices and role in a new political system under public scrutiny and with 
western co-operation. How did both actors, the police and civil society, reconstruct 
their identity, their organisation and role in this new context? How did these actors 
evolve since the 1989 democratic transition? What problems and expectations 
became crucial?
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We introduce three central concepts o f our study. We argue that police can 
basically choose between the classical model of state police and a more recent model 
of citizen police. The adoption of one o f  the two models depends on several factors, 
such as political tradition, political coalition around notions o f  civil rights, and the 
strength o f civil society and the public sphere. Organised protest itself needs a dense 
network o f associations of civil society and its form or repertoire depends on the 
level o f police repression, rules of access to the media and the existing political 
institutions. The public sphere, which is our third central topic, will be analysed to 
show how both protest and protest policing are framed in the public discourse and 
who, as social or political group, has access to this public sphere. We argue that the 
type of public sphere is an important factor in explaining both police and protest.

The study shows that the more attention is paid by the media to public order 
operations, the less emphasis is on the coercive means o f  the police. This evolution 
can explain to some extent the emphasis put by the police institution on improving 
their public relations. In a rather crude manner we can say that there is an evolution 
within the police institution from a state police model towards a citizen police 
model. The public reactions expressed in the press and political coalitions are major 
variables explaining the practices of police during protest events. Public reactions do 
not necessarily coincide with a civil rights oriented police but "moral panics” are 
always possible and, especially during crisis, the law and order coalition can emerge 
as the winner o f the frame o f struggle for public order. However, we can expect that 
the degree to which the police are responding to public opinion depends on the 
strength of civil society and the independence of the press. In recent democracies, as 
in Hungary, civil society has not fully developed and remains weak. We can expect 
the police to be more dependent on political coalition than in democracies with a 
fully developed civil society. Protest movements do not always attempt to directly 
influence political decision-making, but they can use the media in order to put topics 
on the political agenda. The more open the media are to groups in civil society, the 
more likely that these groups will use peaceful types o f action. However, to access 
the public sphere often needs to enhance the news value o f  protest action and, in this 
sense, requires some degree of rule-breaking. In conclusion, protest and protest 
policing involve at least three important variables. The first one is the state, state 
actors, which can be more or less open and more or less repressive. The second one 
is civil society. When civil society is weak, protest is unlikely as well as control over 
police by society. The third is the public sphere. If the public sphere is power- 
oriented (Habermas) and excludes groups from civil society, we are likely to 
observe more radical actions. The more democratic the public sphere, the more 
chances are that protest will adopt only a limited rule-breaking behaviour.
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Letenyei, László
Rural Innovation Chains
Two examples for diffusion of rural innovations

A chain o f  innovation is a social network, defined by offering or adopting an 
economic innovation. The main hypothesis is that the diffusion o f  rural innovations 
and the changes o f life-style of the peasants (generally: the growth of market 
economy) do not necessarily restructure or destroy local networks, but in some cases 
they will be reinforceed.

There are two different forms of economic behaviour: that o f the innovator and of 
the model imitator. The innovator is an entrepreneur in Schumpeter’s sense: an 
economic actor implementing innovation. Other entrepreneurs do not innovate so 
they copy the existing economic models.

The members o f peasant societies are mostly model imitators. This economic 
behaviour is based on peasant social networks: prestigious people are also 
recognised as economic examples to be followed, so their innovations will be 
accepted. On the other hand, the strongly tied rural actors, who worked mostly 
together and represented many times their relationship with all due solemnity, are 
socially urged to help their smaller relations even with economic advice. If the 
example is to be the entrepreneur, many connected households will be also 
entrepreneurs -  but not necessarily innovators. There will be new technologies 
adapted in the community; even life-style will change, but not the social networks 
that present major stability.

To illustrate this hypothesis there is the description o f  two cases of 
anthropological fieldwork conducted in rural areas. One is the example of an 
indigenous community o f the Peruvian Andes and the other one is o f  a Hungarian 
village.

Veres, Valér
Collective Identity of Transylvaniaan Hungarians and Romanians 
as Reflected by Social Structure

The topic of the paper is the analysis o f the formation of collective identity and the 
manifestation of people who live in ethnically mixed areas. Collective identity, and 
especially national identity, manifests itself in different modalities in keeping with 
the social status o f the persons, and this aspect has to be kept in view for an adequate 
analysis o f collective identity. I would like to present the analysis especially for 
Western Romania called Transylvania.

For obtaining a view o f the social structure, we analysed the social stratification 
using an adaptation o f the Erikson -  Goldthorpe model. The differentiated analysis 
o f  identity according to social stratification is necessary because the identity scheme, 
the national and political socialisation levels are different in the case o f  intellectuals 
and o f manual workers.

MTA Könyvtára
Periodika
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For empirical analysis the main source was the databases from the “Carpathian 
Basin” project (Nov. 1997), with a representative sample o f 1841 persons from 
Transylvania, with an over-represented Hungarian sub-sample o f 1126 casesi

By analysing the collective identification from a social stratification perspective, 
we can notice that the cultural dimension o f the identity o f persons belonging to the 
social strata o f the higher status and qualification is stronger than that o f the persons 
with a low social status. At the same time, the civic (citizen) dimension o f  the 
identity o f persons with low social status is relatively stronger. The role of 
citizenship is more important among the Romanian majority than among the 
Hungarian minority. The role of exclusive, ethnocentric attitudes is greater among 
the Romanians from Northern Transylvania (Cluj-Kolozsvar, Oradea zone) than in 
Southern Transylvania (Brasov, Sibiu-Hermannstadt zone).

Common elements can be found in both the collective identity of the majority and 
minority, which -  in spite of social and regional differences -  show us that the 
nation-building processes are completed and the national identity structures are well 
defined. In case o f the majority we can observe a gradual decrease of the importance 
o f the type o f cultural national identity.

Csizmady, Adrienne
Changes in the Situtation of Housing Estates of the Capital 
in the Property Market after Systemic Change

The paper presents research findings on changes in the property market position o f 
the large housing estates of Budapest. During the last ten years the relative position 
o f large housing estates has been decreasing, even fester, than it had before 1990. 
This trend was still not big enough to make these flats assailable. The result is, that 
the status o f these housing estates has remained a somewhat middle-class one. The 
reason is, that the number of newly built flats continues to be very low in Budapest. 
That is why housing estates remain for certain groups o f the middle class to be 
suitable places for living. When the speed o f construction o f new housing will be 
higher, some estates will face the danger o f falling into slum-situation.

Gyukits, György
The Role of Social Capital in the Interest Assertion of Physicians

The study examines the role of social capital in enforcing physicians’ interests. 
Based on an empirical sociological survey, we wanted to find an answer to the 
question of what is the role of the Chamber o f Physicians and that of the trade union 
in enforcing interests after the change o f the regime (1989). The findings o f research 
have been described in the form o f case studies. The case studies deal with the 
following themes: conflicts between the boss and the subordinate, wage disputes, 
winding up o f workplaces, privatisation. The case studies indicate that the 
physicians’ interpersonal relations are decisive in enforcing their interests. This can 
be explained by the fact that using interpersonal relations as resources is a much 
more efficient means for enforcing their interests than relying on an organisation.
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A Szociológiai Szemle szakmai folyóirat, amely tudományos elemzéseket, ismerteté
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1. A beküldött és a lap jellegének megfelelő írásokat szakértők bevonásával 
a Szerkesztőség bírálja el.

2. A közlésre benyújtott tanulmány még nem publikált és más folyóiratnál elbírálás 
alatt nem lévő, eredeti írásmű lehet.

3. A tanulmány szövegét nyomtatott kéziraton kérjük leadni, kb. egy ív terjede
lemben, A/4-es méretű papíron, széles margóval, kettes sortávolsággal. Kérjük mel
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ben.
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veghez fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket stb. Pusztán irodalmi hivatkozásokat 
tartalmazó lábjegyzetek ne legyenek. Az irodalmi hivatkozások a főszövegben sze
repeljenek a következő formában:

-  ha a hivatkozott mű szerzője szerepel a szövegben, a név után zárójelben legyen 
a hivatkozott mű megjelenésének éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), 
például: MacIntyre (1967:35);

egyéb esetekben (idézet stb.) zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve, a megjelenés 
éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), például: (Roth-Schluchter 
1979:35).

El kell kerülni az „i. m ”, „i. h.” típusú hivatkozásokat.
6. A szövegben szereplő táblázatokat számozva, címmel ellátva kérjük. A táblá

zatok címe, az oszlopok és sorok megnevezése, a magyarázatok a cikk nyelvén 
íródjanak. Nem fogadjuk el tehát az adatelemző, adatfeldolgozó programokból kike
rült nyers, szerkesztetlen, a szövegbe pusztán beillesztett táblázatokat. Amennyiben a 
szerző ábrát kíván közölni, ezt külön lapon, a kívánt formában megrajzolva kérjük 
leadni.

7. A szövegtörzs után, külön lapon kezdve kérjük az irodalomjegyzéket. Az iro
dalomjegyzék a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a szövegtörzs
ben és lábjegyzetben hivatkozott teljes irodalmat olyan módon, hogy a szövegbeli 
hivatkozásokat az irodalomjegyzékben azonosítani lehessen. Az irodalomjegyzék ne 
tartalmazzon a szövegben nem hivatkozott művet. Az irodalmi hivatkozások három 
alapformája a következő:

-  könyv: szerző(k), megjelenés éve: a mű címe, a kiadás helye: a kiadó neve;
-  folyóiratcikk: szerző(k), a megjelenés éve: a cikk címe, a folyóirat neve (az év

folyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezdő és befejező oldalszáma;
-  gyűjteményes kötetben szereplő cikk: a szerző(k) neve, a megjelenés éve: a cikk 

címe, In: a gyűjteményes., kötet szerkesztőjé(i)nek neve (szerk. vagy ed(s), vagy 
Hrsg.), a kötet címe, a kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásmű kezdő és 
utolsó oldalszáma.
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